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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-04-13

Övriga närvarande
ClaesLundberg,VD RAMBO AB, § 61
Conny Johansson, VD LEVA i LysekilAB, § 62
Anders Axelsson, utredningsingenjör, §§ 63-64
Sara Olsson, mark-och exploateringsingenjör, §§ 65-66
David Engström, planarkitekt,§ 65
Josefin Kaldo, enhetschefplan- mät- och byggenheten, §§ 65-69
Theresa Eldsjö, ekonomichef, §§ 70-74
Helena Svensson, ekonom, § 70
Mikael Pehrsson, controller, §§ 72-74

Justerare: / Utdragsbestyrkande:

I)
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Kommunstyrelsen 201 1-04-13

§61

ÅRSREDOVISNING OCH MILJÖREDOVISNINGFRÅN RAMBO AB
Dnr. LKS 11-141-042

Claes Lundberg,VD för RAMBO AB, redogör för årsredovisning och miljöredovisning2010
för RAMBO AB.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare: J Utdragsbestyrkande:
I

m, /á
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Kommunstyrelsen 201 1-04-13

§62

NYA TAXEFÖRESKRIFTERrön ALLMÄNNA VATTEN-OCH
AVLOPPSANLÄGGNING
Dnr. LKS 11-105-346

Styrelsen för LEVA i LysekilAB föreslår att Kommunfullmäktige inför nya taxeföreskrifter
för allmänna vatten- och avloppsanläggning i enlighet med förslag daterat 2011-03-10.

Förslaget innebär bland annat att en- och tvåbostadsfastigheter ska betala en fast avgift per år.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (KP) yrkaren ändring av § 13 A i förslaget, med
innebörden att en- och tvåbostadsfastighetei'betalaren rörlig avgift baserad på förbrukningen.

Kent Olsson (M) yrkarbifalltill förslaget till taxetöreskriftertiån LEVA i LysekilAB.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslaget till taxeföreskriftermed undantag för § 13 A och
finner att Kommunstyrelsen har beslutatatt föreslå Kommunfullmäktigeatt anta förslaget med
undantag för § 13 A.

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens m.fl. yrkandeom att en- och
tvåbostadsfastigheter ska betala en rörlig avgift baserad på förbrukningen, mot Kent Olssons
yrkandeom bifall till LEVAzs förslag om fast avgift och finner att Kommunstyrelsenhar
beslutatatt föreslå Kommunfullmäktigeatt anta § 13 A i den lydelse som LEVA i LysekilAB
föreslagit.

Beslutsunderlag

Förslag till taxeföreskrifter för VA, 201 1-03-10.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunñlllmäktigebeslutaratt anta förslag tillnya taxeföreslcrifter för allmänna vatten- och
avloppsaniäggning201 1.

Justerare: p ,
Utöiragsbestyrkantle:
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§63

REVIDERING AVFÖRESKRIFTEROM GATURENHÅLLNING
Dnr. LKS 11-66-338

Nu gällande föreskrifter om gångbanerenhållningför Lysekilskommun antogs av

Kommunfullmäktige2004-09-23, §§ 85. Genom ändringar i lagstiftningenär hänvisningartill
lagstiftning i föreskrifterna inte korrekt.

Ett nytt förslag baserat på ”lag med särskilda bestämmelserom gaturenhällning och skyltning”
har utarbetats av Samhällsbyggnadsförvaltningen.Förslaget reglerar bland annat

fastighetsägares ansvar för städning,Snöröjning och halkbekämpninglängs gator där
kommunen är väghållare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-02-21.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-03-23, § 44.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till föreskrifter om gaturenhållning för Lysekils
kommun.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
W

få 7C
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§64

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE PARKERING VID RÅGÅRDSVIKS
BADPLATS
Dnr. LKS 08-214-315

Skaftö Öråd har lämnat in ett medborgarförslag avseende anläggandet av en parkeringsplats i
anslutning till badplatsen i Rågärdsvik. Skälet till förslaget är att badplatsen är välbesökt och
att nuvarandeparkeringsmöjligheterär otillräckliga.

Samhällsbyggnadschefen uppger i ett yttrande att kommunen inte är väghållare i Rågårdsvik,
men att Bildningsförvaltningens Kultur- och fritidsenhet ansvarar för badplatsen. En grusad
parkeringsplatsför 20 bilarberäknaskosta 150 000 kronor. Det finns förnärvarande inte något
investeringsutrymme far att anlägga parkeringsplatsen, utan frågan bör prövas i kommande
budgetar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2008-05-08.
Tjänsteskrivelse, 2011-03-02.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-03-23, § 46.

Kommunstyrelsens Förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om anläggande av parkeringsplats vid
badplatsen i Rågårdsvik.

Justerare: Utdragsbestyrkande:5 a, ./45,2%. ü, W
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§65

VINDBRUKSPLANFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 10-4-375

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en vindbruksplan för Lysekils
kommun. Till sin hjälp har förvaltningen anlitat konsluten Vectura. Syftet med
vindbruksplanenär att se över möjligheterna för vindkraft i kommunen med ett särskilt fokus

på området öster om Preemraff. Ett koncept till.. Samrådshandling och
miljökonsekvensbeskrivningfinns nu framtaget.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) yrkar att Vindbruksplanen ska kompletteras med en

miljökonsekvensbeskrivning.

Roland Karlsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen ska besluta att skicka vindbiuksplanenmed
tematiskt tillägg tillöversiktsplanenmed miljökonsekvensbeskrivnigpå samråd enligt 4 kap
3 § plan- och bygglagen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Inge Löfgrens yrkande och finner att

Kommunstyrelsenhar beslutatenligt ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-03-10.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-03-23, § 50.

,
Koncept tillSamrådshandling och miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ska besluta att skicka vindbruksplanen med tematiskt tillägg till
översiktsplanen med miljökonsekvensbeskrivnig på samråd enligt 4 kap 3 § plan- och
bygglagen.

Beslutet skickastill

Samhäilsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§66

EXPLOATERINGSAVTALRÄGÃRDSVIK
Dnr. LKs 06-07-2141

Kommunfullmäktige har 2008-05-08 godkänt detaljplan for Gunnesbo 1:33 m.fl. fastigheter
och ett exploateringsavtalmed BRF Havsviken avseende utbyggnad av området.

I exploateringsavtalet definieras BRF Havsvikens åtagande vad gäller anläggande av tekniska
anläggningar, däribland en lekplats. I samband med markarbetena har fastighetsköparna
ñamfört önskemål om att lekplatsen inte skulle utföras. En överenskommelse har träffats
mellan BRF Havsviken och områdets gemensamhetsanläggning.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) yrkaratt kommunstyrelsen ska avslå begäran.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkandemot Leclningsutskottets forslag
om bifalloch finner att Kommunstyrelsen beslutatenligt Ledningsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från BRF Havsviken och Henriksborgs gemensamhetsanläggning201 102-15.
Tjänsteskrivelse, 201 1-03-03.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-03-23, § 41.

Kommunstyrelsens beslut

Konmrunstyrelsen beslutar att godkänna överenskonnnelsen mellan BRF Havsviken och
Henriksborgs Gemensamhetsanläggning,som innebär att avtalad lekplats inte anläggs.

Beslutet sldclçastill

Samhallsbjyggnadsforvaltningen
BRF Havsviken
Henriksborgs gemensamhetsanläggning

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§67

OMPRIORITERINGAVDETALJPLANFÖR NORRA HAMNEN
Dnr. LKS 11-134-214

Detaljplanen för Norra Hamnstranden har idag prioritering 2 i arbetsprogrammet för
detaljplanen Arbetetmed detaljplanen, som är av ett stort allmänt intresse och tidigare har haft
prioritering l, intensifieras nu från exploatörens sida och därför bör prioriteringen av

detaljplanenåterigen bli l.

Yrkanden

Yngve Berlin (KP) yrkaravslag på Samhällsbyggnadsförvaltningensförslag tillbeslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsforvaltningenförslag till beslutmot Yngve
Berlins avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
Samhällsbyggnadsforvaltningensförslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2011-04-01.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger detaljplan för Norra Hamnstranden prioritet 1 i arbetsprograminet för
detaljplaner.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkantle:Justerare'
W

z” i .lä
,

,f;



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 7) 10

Kommunstyrelsen 2011-04-13

§ 68

INFORMATION OM PLANPROCESSEN OCH PÅGÅENDE DETALJPLANER

Kommunstyrelsen är sedan 1 mars 2011 ansvariga för planarbetet i kommunen. Processen
kring att ta fram detaljplaner innehållerHera olika steg som informationensyftar till att ge en

kortfattad överblick över.

Just nu arbetar planenheten med ca 50 detaljplaner av vilkaungefär hälften pågår mer aktivt.
En kort presentation utifrån planenhetens arbetsprogram hålls for att uppdatera
Kommunstyrelsenom vad som pågår avseende planering inom kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2011-03-29.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationentillprotokollet.

Justeirarezwl:) Utdragsbestyrkande:
J

.x
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§ 69

Justergrft
/êf

NY PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA
Dnr. LKS 11466-206

Riksdagen har fattat beslutom en ny plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 201 l. För
kommunerna innebär den nya lagen utökade arbetsuppgifter i samband med bygglovsprövning,
teknisk handläggningmed mera. Bland annat medför den nya lagen besökpå arbetsplatseni
väsentligt större omfattningän vad som hittillsvarit fallet. Även kravet på Miljö- och
byggnadsnämndensdokumentationoch uppföljning ökar. En nyhet är också att

handläggningstider: för såväl bygglov som planbeskeddefinieras i tid.

Lagen ger kommunerna rätt att ta ut avgift för ärenden rörande detaljplan, bygglov, samråd,
tillsysnbesökoch kungörelser. Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat forslag till
taxoe och avgifter. Detta förslag har till viss del anpassats efter förutsättningar i Lysekil.
Förslaget innebär ökade intäkter för att finansiera ytterligare en tjänst som

bygglovshandläggare. Jtlsteringsfaktom N för bygg och mät föreslås bestämmas till 1,2. De
delar av taxan som rör planarbeteoch planavgiftgäller för Kommunstyrelsensverksamhet.

Beslutsunderlag

Förslag till nya taxor.

Taxetörslag från Miljö- och byggnadsnämnden, 201 1-04-07, § 61.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 12 kap 10 § pian- och bygglagen anta upprättat
förslag till ny taxa för prövning enligt plan- och bygglagen, samt att justeringsfaktorn N (för
bygg och mät) fastställs tili 1,2.

Utdragsbestyrkande:
/

';Ålv-
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§ 70

ÅRSBOKSLUTOCH ÅRSREDOVISNING 2010
Dnr. LKS 11-151-042

Helena Svensson, ekonom, och Theresa Eldsjö, ekonomichef,redogör för kommunkoncernens
årsbokslut och årsredovisning 2010.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2010.
Tjänsteskrivelse 201 1›04-09.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigefastställer201 O års bokslut med redovisad resultaträkning,
ñnansieringsanalysoch balansräkning för kommunen.

Kommuntüllmäküge godkänner i övrigt kommunstyrelsens årsredovisning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar tillprotokollet att kommunalförbundetMitt Bohuslän ska ingå i
koncernredovisningenunder konunande år.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten

Justey.az

41..

p: Utdragsbestyrkande:

g
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Kommunstyrelsen 2011-04-13

§ 71

Juster

BUDGETUPPFÖLJNING PER 2011-02-28
Dnr. LKS 10-212-041

Nämnder och styrelser har upprättat budgetuppföljning per 201l«02-28. Respektive
förvaltningsledning har redovisat uppföljningen för kommunledningskontoret vid
överläggningar 2011-03-15. Socialnämndenprognostiserar en avvikelse jämfört med budget på
-2,5 mnkr under förutsättning att de föreslagna kostnadseffektiviseringarna om 5,3 mnkr
verkställs. Övriga nämnder och styrelser prognostiserar att man hållerbudget.

Vid överläggningarna har också en diskussion förts om åtgärder för att hålla budget och att
också nå ett resultat bättre än budget. Dessa diskussioner innefattar bildningsnämndens
möjligheter till strukturella åtgärder för att skapa en effektiv organisation för förskola och
grundskola som är anpassad till framtida behov. Diskussionen innefattar även vård- och
Omsorgsnämndens möjligheter till åtgärder genom anpassat antal vårdplatser inom särskilt
boende tillprognostiserat behov.

Yrkanden

Yngve Berlin (KP) yrkar att Kommunstyrelsen ska uppmana nämnder och styrelser att i den
mån besparingar inte drabbar vårdens, skolans och den sociala servicens kvalitet, bedriva
verksamheten inom ramen för den tilldeladebudgeten.

Roland Karlsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ekonomiutskottets
förslag med följande kursiverat tillägg: att nämnderna vidtar kraftfulla åtgärder för att, i
enlighet med gällande ekonomistyrningsprinciper och mål, bedriva årets verksamhet inom
ramen för den av kommunfullmäktige tilldeladebudgeten.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande mot Yngve Berlins yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutatenligt ordförandes yrkande.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning per 2011-02-28.
Ekonomiutskottets protokoll, 201l»03-22, § 2.

Kommunstyrelsens beslut

Komznuttstyrelsen beslutar uppmana nämnderna att vidta kraftfulla åtgärder för att, i enlighet
med gällande ekonomistyrningsprinciper och mål, bedriva årets verksamhet inom ramen för
den av konnnutrftlllmäktige tilldeladebudgeten.

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 201 1-04-13

(forts. § 71)

Reservation

Yngve Berlin (KP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickastill:

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Kommunchefen

åk .Tnsteranez Utdragsbestyrkande:ç/láim
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Lysekils kommun har alvarliga ekonomiska problem, den saken är larbül
i i

Men Kommunstyrelsens majoritet gör det lätt för sig när man som enda recept uppmanar
"nämnderna att vidta kraftfulla åtgärder", för att hålla tilldelad budgetram, punkt slut.

Istället för att sakligt analysera orsakerna till underskotten i nämnderna så gömmer man sig
bakom "ekonomistyrningsprincipeftoch att tilldelad budget är den absoluta ramen för vad
verksamheten får kosta.

Vi säger att det naturligtvisvore önskvärt att pengarna räckte, men om så inte är fallet lutar
vi kraftigt åt att tilldeladbudget varit för knapp i förhållandetillde verkliga behoven.

Alternativetskulle vara att politiker och tjänstemän och övrig personal överlag och

partiöverskridande skulle vara några bedrövligaslarvers när dom hanterar kommunala
medel och utför kommunal service.

Det är bara att konstatera, att om terrängen (de dokumenterade behoven),inte stämmer

med kartan (budgeterat anslag), så är det kartan som gäller för merparten av KS politiker.

Vi är inte ekonomiskt lättsinniga, vi är tvärtom väldigt noga med att kommunens
skattemedel används väl och rättvist.

Vi har tyvärr inte lyckats få majoritet i fullmäktige för att förhindra att åtta siffriga belopp av

kommunalaskattepengar plöjts ner i projekt som l huvudsak gynnat fastighetsmagnater. Vi
har heller inte lyckats stoppa förskingringen av kommunens fastighetskapital. Det beklagarvi

men vi vägrar att ta ansvar för fullmäktigemajoritetensenligt vår mening, felaktiga
prioriteringar.

De ekonomiska problemen i kommunen är naturligtvis ett resultat av politiska beslut på
både på lokal, och nationell nivå. Lokalt genom, så som vi ser det, fel prioriteringar.
Nationelltvia beslut som undergräver den kommunala ekonomin genom ofinansierad
lagstadgade verksamhetersom exempelvis, LSS. Men också genom utförsäkrings system som

driver människor tillsocialbidragsberoendeoch ökad psykisk ohälsa.

Man kan heller inte blunda för att "jobbskatteavdrag"och annan privatisering av det som

kunde/borde vara medel tillden generella välfärden, ökar klassklyftornaoch behoven av

kostsamma och akuta sociala åtgärder på kommunal nivå.

Jag reserverar mig mot KS beslut, till förmån för mitt eget yrkande. "att i den mån
besparingarinte drabbar vårdens, skolans och den sociala servicens kvalitet, bedriva
verksamheten inom ramen för den tilldelade budgeten"

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet. Lysekil den 16 april 2011



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll l7) 15

Kommunstyrelsen 2011-04-13

§72

TOLKNING AV FINANSPOLICYN AVSEENDEHANTERING OCH FÖRDELNING
AVKOMMUNKONCERNENS CHECKILAKNINGSKREDIT
Dnr. LKS 09-448-040

LEVA i Lysekil AB har tagit upp frågan om hur stor andel av den koncerngernensamma
checkräkningskredit som bolaget ska och får disponera. Baserat på tidigare beslut och besked
från ekonomikontoret hävdar bolaget har rätt att disponera 40 mkr, dock lägst 30 mkr av

koncernens totala kredit om 80 mkr. De beslut som LEVA hänvisar till är KS § 234 -2003
avseende upphandling av banktjänster 2004 m 2006 där det ñamgår att upphandlingen bl. a.

avser en checkräkningskreditom 40 miljonerkronor fördelat med 20 miljonerkronor på vardera
Lysekils kommun respektive Lysekils Energi AB samt KF § 27 -2009 att teckna borgen om 40

miljoner kronor för LEVA i Lysekil AB och att bevilja en utökning av checkkrediten med E0
miljoner kronor för att möta investeringarna åren 2009 »- 2011. De investeringar som avsågs i
beslutetuppgick till40,5 miljonerkronor har genomförs och betalats.

Ekonomikontorets tolkningär att ovanstående beslut ersatts av den organisation och de anvisningar,
instruktioner m.m. som regleras i iinanspolicy för Lysekils kommun med bolag som beslutades om

av kommunfullmäktiges § 86 i juni 2010.

Frågan om samordning och hantering av checkräkningskrediten behandlas och regleras i
kommunens finanspolieyvilkenfastställdes av kommunfullmäktige i juni 2010.

Finanspolioyns syfte och mål m.m.

Av syfte och mål i finanspolioyns framgår att ”den övergripande målsättningen med
ñnansverksamheten inom kommunen och de kommunala bolagen är att vid varje tillfälle
säkerställa den löpande betalningskapaciteten.Finansverksamheten skall därmed bedrivas så
att den medverkar till att säkerställa kommunens betalningsförmåga. Den skall genomföras
utan såväl spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.
Verksamhetenskall eftersträva att kapitalanskaffningoch kapitalanvändningblir effektiv.”

Kommentareroch synpunkter
Då kommunkoncernenunder senare år vuxit ut och blivit alltmer komplex är det väsentligt att

genom samverkan och samordning av kommunens koncernvalutakontosystem utnyttja
likviditet och checkräkningskredit så rationellt som möjligt. För att kunna åstadkomma detta
måste samtliga enheter ingående i koncernvalutakontosystemet medverka om en effektiv
finansföivaltning ska kunna uppnås. Om LEVA skulle ha en permanent tillgång till 30 m 40
mkr av checkräkningskreditenbegränsas och försvåras koncernens likviditetsplanering.
Ekonomienheten ser heller inga större svårigheter att över tid genom samverkan tillgodose
samtliga i koncernkontosystemetingående bolag och enheter behov av likviditet.

Ekonomienltetens tolkningav ñnanspolieyir
Ekonomienhetens tolkar kommnnkoncernens finanspolicy att det inte ska finnas någon
permanent fastställd fördelad nivå av oheckräkningskrediten utan att denna ska över tid
fördeias efter behov baserat efter fortlöpande iikviditetspianering.

Justera e:

i _ Utdragsbestyrkande:
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(forts. § 72)

Ekonomienheten ska i samråd med respektive bolag följa upp och planera behov av likviditet
på kort och lång sikt.

En samordnad och fortlöpande likviditetsplaneringfor kommun och de kommunala bolagen
ska ske utiñån Vilkenkommunens ekonomichefefter samråd med respektive bolag, baserat på
behov,beslutarom fordelning/omfordelningav checkräkningskrediteninom
kommunkoncernen.

Sammanfattningoch forslag
Ekonomienhetenkommer att snarast efter samråd med koncernbolagen
utarbetamtiner for kommunkoncernenslikviditetsplanering.

Eftersom företrädare för LEVA och ekonomienheten har olika tolkningar om hur
kommunkoncernenscheckräkningskreditska vara fördelad föreslås att kommunstyrelsen tolkar
ñnanspolicyn samt fastställer vad som gäller avseende hanteringen av kommunkoncernens
checkräkningskredit.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-03-17.
Ekonomiutskottetsprotokoll, 2011-03-22, § 1.

Konununstyreisens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ekonomienhetens tolkning av kommunens
ñnanspoiicy.

Beslutet skickastill

Samtliga kommunalabolag
Ekonomienheten

Juste/røarjø Utdragsbcstywkande:

r ,gr 9/
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§73

ANSÖKAN OM BORGEN ÖSTRASKOLBERGET- LYSEKILSBOSTÄDERAB
Dnr. LKS 11-70-045

Lysekilsbostäder'AB redogöri skrivelse 2011-02-24 för planerad byggnation av lägenheter och
villor i Grundsund. Samtidigt ansöker bolaget om att få nyttja kommunens checkräkningskredit
på 60 miljonerkronor, som ska ersättas med en borgen på 20 miljonerkronor när byggprojektet
fardigställs.

Bolaget har sedan 2006 arbetat med att ta fram ett nytt bostadsområde i Grundsund. Miljö- och
byggnadsnämnden fastställde 2009 detaljplan för området. Under 2010 har entreprenadarbeten
genomförts för mark och gatuarbete samt VA-anläggningsarbete för ca 10 miljoner kronor,
som bolaget finansierat med egna medel. Husbyggnationerna planeras vara färdiga under
2011/2012.

Yrkanden

inge Löfgren (MP) yrkar på att Kommunstyrelsen endast beviljar 30 miljoner kronor i

byggkreditiv och 10 miljonerkronor i kommunal borgen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Ledningsutkottets förslag till beslut mot Inge Löfgrens
yrkandeoch finner att Kommunstyrelsen har beslutatenligt Ledningsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 l»03-15.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-03-23, § 39.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna en kommunal borgen för ett byggkreditiv på 60

miljoner kronor vilket efter byggtidens slut ersätts med konnnunala borgen for lån på 20

miljonerkronor.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt LysekilsBostädei' AB att ansvara for att

anläggningen tmdei* såväl byggnadstidensom efter färdigställandet är betryggande försäkrat.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§74

MOTTAGANDE AV TESTAMENTE SAMT ACCEPTANS AV DE
TESTAMENTARISKAVILLKOREN
Dnr. LKS 11-046

Kommunen har i ett förslag till testamente erbjudits att ta emot medel for bildande av

gåva/donationsfond. Givarna vill vara anonyma tills de går bort. De vill dock ha ett

godkännandeoch acceptans av kommunstyrelsen avseende de testamentariskaVillkoren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-04-06.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt tacksamt ta emot den i testamente erbjudna donationen/gåvanatt

förvaltas enligt de testamentariskaVillkoren.

Kommunstyrelsen utser ekonomichefen, med kommunchefen som ersättare, som representant
for Fonden och ansvara för dess förvaltning.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Justfa 'ez
m

f, Utdragsbestyrkande:
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§ 75

INSATSERMOT LANGNING AVALKOHOL I VÄSTRAGÖTALANDS LÄN
Dnr. LKS 11-116-761

I Västra Götalands län har Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna och
poiismyndighetema sedan 2007 genomfört insatser mot langning i samband med
skolavslutningen, ”Störa langningen”. Innehållet har varit tydliga budskap för att

uppmärksamma den illegala alkoholhandeln tillsammans med en strukturerad samverkan
mellan kommunerna och polisen. 2010 utökades satsningendå Statens Folkhälsoinstitut tog
initiativ till en nationell kampanj, ”Tänk om”, som riktade sig till tonårsföräldrar. Syftet för
insatsen har Varit

Störa langningen och störa föräldrar och andra vuxna

Skapa diskussion och debatt hos altmänheten
Skapa en ökad viljaatt lämna tips tillpolisen
Stimulera tillökade polisiära insatser

Under 2010 deltog 37 av länets kommuner tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen och
frivilligorganisationer inom Länsnykterhetsförbundet. Insatser mot langning fick stor

gemomslagskraft i länet. Läänsstyrelsen har tagit fram en folder med en sammanställning -

”Arbetemot langning 2010 - så blev det”.

En inbjudan har nu kommit från Länsstyrelsen till Lysekilskommun om att delta i insatser mot

langning 2011.

Ärendet har beretts i Folkhäisopoiitiskarådet som önskar att Lysekilska delta även 201 l.

Med erfarenhet från tidigare år kommer afñschering ske sparsamt då det inom konnnunen
finns lokala ordningsstadgar som inte möjiiggör affischering. Endast anvisade
afñscheringsplatser kommer att användas. Samverkan kring kampanjen kommer att ske inom
ramen för Lysekils lokala BRÅ och i samverkanmed skoian och fritidsgårdarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 l-03-29.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt Lysekilskontmun ska delta i insatser mot iangning år 201 l.

Beslutet sldckas til!

Folhälsosaniordnaren

.Iuste1^are: Utdragsbestg/rkande:
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§76

FÖRFRÄGAN FRÄlfJ GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDENqM
KONKURRENSUTSATTNING/UPPHANDLING AV SKOLMÅLTIDER FOR
CAMPUS VÄST
Dnr. LKS 11-017-053

Kommunstyrelsen har fått förfrågan från Lysekil och Sotenäs gyrnnasie- och
Vuxenutbildningsnämndom att få genomföra en offentligt upphandling av Skolmåltider för
Campus Väst.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) yrkar att Kommunstyrelsen ska bifallaLysekil och Sotenäs gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndensbegäran.

Mats Karlsson (M) och Klas-Göran Henriksson (S) yrkar bifall till Ledningsutskottets förslag
till beslut.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandemot Mats Karlssons mil. yrkandeoch
finner att Kommunstyrelsenhar beslutatenligt Ledningsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lysekil och Sotenäs gymnasie» och vuxenutbildningsnämnd,2010-] 1-23.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-03-23.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenavslår framställan.

Beslutet skickas till

Lysekiloch Sotenäs gymnasie-och wlxentztlaildnlngsnämnd

Justerare:
M

Utdragsbestyrkande: 
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§77

FÖRSLAG TILL REVIDERING AV TAXOR AVSEENDE ANSÖKNINGS- OçH
TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN SAMT AVGIFT FOR
KUNSKAPSPROV
Dnr. 11-115-706

Socialnämnden föreslår 2011-03-23, § 41 att kommunfullmäktige fastställer ansöknings- och
tillsynsavgifcersamt avgift för kunskapsprov.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-12-22.
Socialnämnden, 2011-03-23, § 41.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse, 2011-04-05.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande:M_



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 77) 22

Iiommunstyrelsen 2011-04-13

§78

REVISIONSBERÃTTELSEFRÅN FYRBODALSKOMMUNALFÖRBUND
Dnr: LKS 11-1334142

Kommunalförbundet Fyrbodal har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse for
verksamhetsåret2010.
Revisorernahar granskat kommunalforbundetFyrbodals Verksamhetunder 2010 och tiilstyrkei'
att förbundsdirektionenbeviljasansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Beslutsunderlag

KommunalförbundetFyrbodals årsredovisning 2010, revisions-PMoch och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige godkänner KommunalförbundetFyrbodals årsredovisning för år 2010.

Justerare/ilj Utdragsbestyrkande:
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§79

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 11-168-180

Säkerhetssamordnaren har i samarbetemed företrädare for kommunens förvaltningar och bolag
utarbetat ett forslag tillRisk- och sårbarhetsanalys för Lysekilskommun.

Rjsk- och sårbarhetsanalysen för Lysekilskommun är en grund för arbetet med att förebygga
risker, minska sårbarheten och öka kommunens riskhanteringsförmåga i syfte att skapa ett
robustare samhälle. Analysen har gjorts med utgångspunkt från dels Lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(2006:544),dels utiñån Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Beslutsunderlag

Förslag till risk- och sårbarhetsanalys.
Tjänsteskrivelse, 201 1-04-05.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerareg, Utdragsbestyrkande:
/

,
/ ,  
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§ 80

REDOVISNING AVOBESVARADEMOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG

Kommunledningskontoret ska två gånger per år redovisa antalet obesvarade motioner och
medborgarförslag. I handlingarna till ärendet framgår vilka medborgarförslag och motioner
som i dagsläget inte är besvaradeav Kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret har under hösten arbetat för att minska antalet obesvarade
medborgarförslag och motioner. Då en stor del av ärendena krävt yttranden från
samhällsbyggnadsförvaltningen,har samarbete inletts med tjänstemännenpå denna förvaltning.
Detta har medfört att ett flertal gamla medborgarförslag och motioner har kunnat besvaras i
kommunfullmäktige.Liknandesamarbetemed övriga förvaltningarplaneras framöver.

Sedan Kommunfullmäktiges arbetsordning ändrades i början av 2011, finns numera möjlighet
att låta nämnderna besvara medborgarförslag. Förhoppningen är att detta ska ge en snabbare
handläggning och att antalet obesvarademedborgarförslagminskar under det kommande året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2011-04-05.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigetar del av ovanstående redovisning.

Justerarøer* j) Utdragsbestyrkande:
(gif
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§ 8l

AVTALOM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKENI VÄSTRA
GÖTALAND OCH SAMVERKANSFORMER KRING KOLLEKTIVTRAFIKENS
UTVECKLING
Dnr. LKS 07-372-014

I maj 2010 fattade Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut om att

regionen från den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafikeni Västra Götalands
län samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Det
Regionala ägarrådet har tagit fram forslag till avtal mellan regionen och kommunerna,
principer for tillköp samt samverkansformer. Ãgarrådet har också tillsammans med Västkom
tagit fram ett underlag för beräkning av konsekvenserna av en skatteväxling. I detta arbete har
tjänstemän från region, kommuner, Västkom och Västtrafikmedverkat.

- Beslutsunderlag

Huvudavtal med bilagorom skatteväxlingoch principer för tillköp.
Samverkansformerkring kollektivtrafikeni Västra Götaland.
Regionala ägarrådets komnrentarer och ändringar med anledning av inkomna
yttranden/synpunkter.
Tjänsteskrivelse, 201 1-04-04.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken
i Västra Götalands län enligt irpprättat förslag med innebörd, att Västra Götalandsregionen från
den 1 januari 20l2 skallvara regional kollektivtrafikmyndighetsamt att en_ skatteväxling med
43 öre genomförs för att möjliggöra detta.
Kommunfullmäktige beslutar, att samverkan mellan kommunerna och regionen skall ske i
enlighet med rapporten - Samverkansformei'kring kollektivtrafikeni Västra Götaland.

Kormnunfullmälctige beslutar, under förutsättning av beslut enligt ovanom ansvar för den
regionala kollektivtrafiken, uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av

samtliga av kommunen innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med
tillträdesdag de 1 januari 2012 mot en köpeskilling som för respektive kommun uppgår till
kommunens andel av bolagets nominella aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på
överlåtelsedagen.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VäStKOIHS styrelsebeslut 2011-02-24 § 6, vilket
innebär att;

e Samtliga kommuner skall vid skatteväxlingen, for egen del, finansieraren eventuell
minuseffekt motsvarande 0,10 kr utdebitering samt att de kommuner som fåren pluseffekt
behållerupp t.0.m. 0,07 kr utdebitering.

Utdragsbestyrkande:
á /

_/



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 37) 26

Kommunstyrelsen 201 1-04-13

(forts § 81)

n De sex kommuner som har större minuseffekt än 0,10 kr utdebitering får under en

tvåårsperiod finansiellt stöd med I) full kompensation för utdebiteringseffekten
överstigande 0,10 kr under 2012, 2)halv kompensation under 2013. Detta innebär att

skatteväxlingenseffekter får fullt utslag från 2014.
e De tre kommuner som har större pluseffekt än 0,07 kr utdebiteringblir bidragsgivareunder

tvåårsperioden med 1) för 2012 hela beloppet överstigande 0,07 kr utdebiteringseffektoch
2) för 2013 hälften av detsamma. Från 2014 upphör bidragsgivningenvarvid
skatteväxlingenseffekter får fullt genomslag.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna fullmakt till kommunstyrelsens ordförande att för
kommunens räkning teckna de avtal som blir en följd av detta beslut.

Justerare: Utdrawgsliestyrrkaxtde:
f/,y z!Ä (Å
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§ 82

REDOVISNINGAVDELEGERADEBESLUT

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sarnmanträdesbordet:

Näringslivschefens delegationer - nr 6-9/201 l.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
2011-04-13.

Justerare: Utdragsbestyrkande:


