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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf. (M) ElisabethÅkerman (M)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Kent Karlsson (S)
Torbjörn Stensson (S) Siv Lycke (C)
Jan-OlofJohansson (S) Bernt Ortner (S)
Gunnel Pettersson (S) CamillaCarlsson (FP)
Maria Forsberg (S) Klas Mellgren (S)
Anders Nilsson (S) Eva Leandersson (S)
FilipNordqvist (FP) Bert Jonasson (FP)
Roland Karlsson (FP) Jan Ivarsson (M)
Annika Dahlberg(FP) Christer Hammarqvist (C)
Ann-Charlotte Strömtvall (FP) Torsten Vikingsson (S)
Yngve Larsson (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Torn Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Fennell-Lagrell (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
ThomasFalk (SP)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 27 ordinarie ledamöter och ll ersättare
närvarande.
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§69

INTERPEELATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM
GENOMFORANDET AVDET PERSONALPOLITISKAPROGRAMMET
Dnr: LKS 11-233-020

Klas Mellgren (S) och Siw Linnér (S) har i interpellation 2011-05-21 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande om genomförandet av det personalpolitiskaprogrammet:

Vad har egentligen skett sedan kommunfullmäktigeantog det personalpolitiskaprogrammet
2008?

Hur långt har man kommit i översynen av tjänstgöringsgrademaoch vad har det mynnat ut i?

Hur ser kommunens kostnader för försörjningsstöd gällande deltidsanställda ut?

Hur har Lysekilskommuntänktsig lösa personalförsöijningennär de stora

pensionsavgångarnakommer?

Hur har man tänkt sig nyrekryteringennär man erbjuder fasta tjänster som ligger på nivåer
långt under heltid?

Kommunfullmäktigeantecknar att interpellationen föredras och att den kommer att besvaras
på nästkommande sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§70

LOKALA ORDNINGSSTADGARFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 11-200-309

I de lokala ordningsföreskrifterna för Lysekilskommun återfinns bestämmelserom hur den
allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas.Dessa föreskrifter har sin grund i
Ordningslagen. De lokala föreskrifternareviderades senast i augusti 2007.

I de lokala föreskrifterna finns bestämmelser(13§) som riktar sig mot ambulerande, d.v.s.
rörlig försäljning. Detta har av ordnings- och säkerhetsskäl förbjudits inom vissa områden
inom Lysekilstätort. De platser som har upplåtits för torghandel regleras i kommunens
föreskrifter om torghandel.

Med utbyggnaden av Norra Hamnen finns nya områden som riskerar att bli populära för
ambulerande försäljning, med ordnings- och säkerhetsproblem som följd. Området där
ambulerande försäljning är förbjuden bör Litökas och omfatta samma område där förtäring av

alkohol på allmän plats är förbjudet (kartbilagan2 i ordningsstadgan).

Samråd har skett med polisen i Lysekil,som tillstyrker.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2011-05-05.
Kommunstyrelsensprotokoll 201 1-05-1 1, § 100

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt upphäva § 13, första stycket: Ambulerande försäljning får
inte ske inom områden som markeratspå kartbilagan3 i ordningsstadgan.

Kommunfullmäktigebeslutarom följande lydelse på § 13, första stycket: Ambulerande
försäljning får inte ske inom områden som markeratspå kartbilagan2 i ordningsstadgan.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Polisen, Lysekil
Hemsidan

Justerare: Utdragsbestyrkande:kan/kan
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§71

GYMNASIESAMVERIMNFYRBODAL
Dnr. LKS 10-394-6l2

Kommunerna i Fyrbodal har sedan 2006-01-01 ett avtal om samverkaninom gymnasieskolan.
Detta avtal reglerar det uppdrag som kommunernavill samordna inom Fyrbodalssamarbetet.
Arbetet ska enligt avtalet ledas av en särskilt tillsatt styrelse.

Den styrelse som avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut beslutadepå sitt sista
möte att överlämna ansvaret för uppdraget tillFyrbodals direktion. Detta innebär att
direktionenövertar rollen som styrelse enligt avtalet. För att detta ska vara tydligt för alla
parter krävs ett beslut i samtliga berörda fullmäktigeförsamlingar.

Beslutsunderlag

Skrivelse från KommunalförbundetFyrbodal, 201 1-04- l4.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-05-11, § 84.

Kommunfullmäktigesbeslut

1. KommunfullmäktigebemyndigarFyrbodals kommunalförbundatt överta ansvaret
för efterlevnadenav gymnasiesamverkansavtalet.

2. Kommunfullmäktigeutser Roland Karlsson (FP) som ledamot i Fyrbodals
gymnasiestyrelsemed Jan-OlofJohansson (S) som ersättare.

Beslutet skickas till

KommunalförbundetFyrbodal
Lysekil - Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 72

ÃRSREDQVISNING 2010 FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETMITT
BOHUSLAN
Dnr. LKS 11443-042

RäddningstjänstforbtlndetMitt Bohuslän har överlämnat Verksamhetsberättelseoch
årsredovisning 2010. Revisoremahar avgett revisionsberättelse for år 2010.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelseoch årsredovisning 2010 samt revisionsberättelse för r 2010.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-05-11, § 87.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner räddningstjänstforbundetsverksamhetsberättelseoch
årsredovisning för 201 O.

Kommunfullmäktigebeviljarförbundsdirektionenansvarsfrihet for år 2010.

Protokollsanteckning

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionendeltar inte i beslutet i detta ärende.

Beslutet skickas till

RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§73

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS
Dnr. LKS 11-168-180

Säkerhetssamordnaren har i samarbetemed företrädare för kommunens förvaltningar och
bolag utarbetat ett förslag tillRisk- och sârbarhetsanalys för Lysekilskommun.

Risk- och sårbarhetsanalysen för Lysekils kommun är en grund för arbetet med att

förebygga risker, minska sårbarheten och öka kommunens riskhanteringstörmåga i syfte att

skapa ett robustare samhälle. Analysen har gjorts med utgångspunkt från deg Lagen o1n

kommuners och landstings åtgärder infor och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (2006:544),dels_ utifrån Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Den skall ligga som underlag för fortsatt arbete med att ta fram handlingsplaner. Analysen
gäller för såväl den kommunala verksamheten som för övriga verksamheter i kommunen.
Ansvaret för att hantera risken ligger i första hand hos den som äger risken.

Ytterligare ett syfte är att skapa en ökad medvetandegrad och kunskap hos beslutsfattareoch
verksamhetsansvariga. Dessutom utgör analysen ett underlag för information till invånare,
kommunens samhällsplaneringoch övriga aktörer inom vårt geografiska område.

Beslutsunderlag

Förslag tillrisk- och sårbarhetsanalys för Lysekilskommun.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-04-05.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-05-11, § 89.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Inge Löfgren (MP): återremiss för ytterligare beredning.

Roland Karlsson (FP): avslag på Inge Löfgrens återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Inge Löfgrens yrkandeorn âterremiss mot Roland Karlsson yrkandeom att

avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Justerare:
j

Utdragsbestyrkande:
174" ç
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeom återremiss mot Roland
Karlsson yrkandeom att avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutar
avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och rinner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranta risk- och sårbarhetsanalys för Lysekilskommun i enlighet
med upprättat förslag.

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar
Samtliga bolag
Administrativechefen
Säkerhetssamordnaren

Justerare: Utdragsbestyrkande:

67%? MW!"
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§74

FÖRSLAG TILL REVIDERING AVTAXOR AVSEENDEANSÖKNINGS- OCH
TILLSYNSAVGIFTERENLIGT ALKOHOLLAGENSAMT AVGIFTFÖR
KUNSKAPSPROV
Dm. LKS 11-115-706

Socialnämnden föreslår 2011-03-23, § 41 att kommunfullmäktige fastställeransöknings- och
tillsynsavgiftei'enligt alkohollagensamt avgift för kunskapsprov.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2010-12-22.
Socialnämndens protokoll, 2011-03-23, § 41.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse, 201 I-04-05.
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-04-13, § 77.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-11, § 88.

Yrkande

Inge Löfgren (MP): återremiss för att se över taxekonstruktionen.

Mats Karlsson (M): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeom återremiss mot att avgöra
ärendet idag och iimier, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigefastställer de föreslagna avgifterna avseende kunskapsprov samt

ansöknings- och tillsynsavgifterenligt alkohollagen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till

Individ» och myndighetsnämnden
Alkoholhandläggaren
Hemsidan

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§75

KOMPLETTERÃNGSBUDGET2011
Dnr. LKS 11-193-042

Ekonomienhetenhar upprättat förslag tillkompletteringsbudget på sammanlagt 19 985 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetensberäkningsunderlagtillkompletteringsbudgeten
Ekonomiutskottetsprotokoll, 2011-04-27, § 4.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-11, § 90.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP): bifalltillkommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

l. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna 2011 kompletteringsbudget om totalt
19 985 tkr vilketinkluderarbergvärmepå Skaftö skola, Vilketfår finansieras
genom upplåning.

2. Kommunfullmäktigeuppdrar ät bildningsnämndenatt slutredovisa investeringen
”Sillen”.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.fä
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§76

ERFORDERLIG NYUPPLÄNING 201 I
Dnr. LKS 11»235-045

Kommunens tillgångpå likviditethar minskat kraftigt under perioden januari t.o.rn. dagens
datum. Per 2010-12-31 utnyttjade kommunen 3,4 mnlo' av kommunkoncernens
checkräkningskredit.Till och med 2011-05-02 har ytterligare 36,7 mnkr ianspråktagits av
krediten vilketsammantaget innebär att 40,1 mnkr av checkräkningskreditenutnyttjats.

De huvudsakliga poster som förklarardet höga utnyttjandet av checkkrediten är:
- effekt av 2010 års negativa avvikelse mot budgeterat resultat om 14,9 mnkr
- en relativt hög investeringsnivå Linder 2010 med 57,5 mnkr.
- avdrag för negativ slutavräkning i januari 2011 för 2009 års skatteintäktermed 17,4 mnkr
- utbetalning i mars 2011 av under år 2010 intjänad pension för det individuella valet om 18

mnkr

Kommunkoncernenstotala checkräkningskredituppgår till 80 Innkr. Då även konnnunens
övriga bolag över tid under året är i behov av att utnyttja krediten måste kommunen besluta
om nyupplåning för att förstärka likviditeten i kommunen och därmed indirekt äveni
kommunkoncernen.

Av2011 års finansbudget, vilkenfastställdes av Kommunfullmäktige i november2010,
framgår att ingen nyupplåning är budgeterad for år 201 1.

Enligt beslut i Kommunfullmäktigeska Lysekjlshemrnetunder våren försäljas till
Riksbyggens Kooperativa hyresrättsforening,LysekilsÄldrebostäderfor en köpesumma av

21 mnkr vilketkommer att förbättra likviditeten.

De lånebeslutsom idag finns är beslutatav kommunfullmäktige,KF § 82 - 2010, och avser

låneñnansieringav forlagslåntillKommuninvest om 2,6 mnkr. Under år 2010 uppgick
nettoupplåningen i kommunen till 19,1 mnkr och avsåg finansieringav investeringari
kompletteringsbudgeten.

För att förstärka likviditetentillen acceptabelnivå, efter avräkning för beräknadlikvid om 21
mnkr för Lysekilshemmet,föreslås att kommunen lånar upp 20,0 mnkr inklusive de 2,6 mnkr
som avser finansieringav forlagslånettillKommuninvest. Vid en upplåning av 20 mnkr
kommer kommunens utnyttjande av checkräkningslcreditenatt över tid pendla kring +/- 5 - 10
mnkr.

För att informera och uppdatera kommunstyrelsen om likviditetsutvecklingenfor kommunen
och kommunkoncernenföreslås, att i samband med avrapportering av ñnansrappoiten enligt
finanspolicynkompletteras denna redogörelse med en redovisning av likviditetsutvecklingeni
kommunen och kommunkoncemen.

Justerare:
g

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-05-02.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-05-11, § 91.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltill konnnunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarom en nyupplåningom 20,0 mnkr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt vid avrapportering av ñnansrapporten enligt ñnanspolieyn
ska denna kompletteras med redovisning av likviditetsuwecklingenför kommunen och
kommunkoncernen.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
J
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§ 77

FÖRSÄLJNINGAVTENNISHALLEN
Dnr. LKS 10-2424340

Enheten för verksamhetsstöd har hatt i uppdrag att fastighetsregleraoch sälja tennishallen i
Sivik. Fastighetsregleringberäknasvinna laga kraft 201 1-06-03.Ny fastighetsbeteckningblir
LysekilSivik 1:15.

Hallen har varit utannonserad till iörsäijning via extern mäklare, Slusspoiten AB, under ett

par månader. Datum för slutbud sattes till2011-04-28. Vid detta datum hade tre bud
inkommit.

Chefen for verksamhetsstödhar i tjänsteskrivelse föreslagit att tennishallen ska säljas tilldem
som lagt högst bud.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-04-29.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-05-11, § 96

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Ronald Rombrant (LP), Torbjörn Stensson (S) och Jan Ivarsson (M):
bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Jan-OlofJohansson (S): att återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka
möjligheterna för Slättens IK att ha en långsiktigoch stabilverksamheti tennishallen.

Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP), Håkan Smedja(V),EmmaNohrén (MP), Tomas Falk
(SP) och Anders Nilsson (S): bifalltill Jan-OlofJohanssons återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Jan-OlofJohanssons m.fl. yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons mfl. yrkandeom återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

rfâlräái/JQÃJ ;Vf/Vil (ri/få
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Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 20 ja-röster och 18 nej-röster att genom en

minoritetsåterremiss återremittera ärendet (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återeremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka
möjligheterna för Slättens IK att ha en långsiktigoch stabil verksamhet i tennishallen.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§78

KOSTPOLICY
LKS 07-409-012

Kostenheten har haft i uppdrag från kommunstyrelsen 2010-09-01 att i samarbete med en

referensgrupp från beställande förvaltningar, upprätta förslag till kostpolicy och utforma
kostenheten till en enhet som säljer tjänster till Övriga förvaltningar samt skapa en tydlig
ekonomimodell.

Ett utkast har presenterats för Kommunstyrelsen ledningsutskott 2011-02-16. Revidering har
nu genomförts tillsammansmed referensgrupper för kostpolicy och ekonomiska styrprinciper.
Det slutgiltiga förslaget tiil kostpolicy har nu utarbetats.

Beslutsunderlag

Ledningsutskottets protokoll, 2011-02-16, § 24
Tjänsteskrivelse 2011u04»07.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-04-20, § 55.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-11, § 95.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna framtaget poiicydoktunent.

Kommunfullmäktige beslutar att implementeringen av policydokumentet ska ske omgående
samt att policyn ska träda i kraft fullt ut från och med budgetåret 2012.

Beslutet skickastill

Bildningsnämnden
Lysekil- Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd.
Vård- och omsorgsnämnden
Enheten för verksamhetsstöd
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§79

MEDBORGARFÖRSLAGOM KULTURPARKI FISKEBÄCKSIGL
Dnr. LKS 07-101-860

Ett medborgarförslag har inkommit angående kommunens medverkan i skapandet av en

kulturpark i Fiskebäckskil.Den mark som utpekas ligger i anslutning till Saltarvet. Förslaget
har tidigare diskuterats av Miljö- och byggnadsnämndensamt Bildningsnämnden.

Den aktuella marken är planlagd som industrimarkoch diskussion om försäljning pågår med
intressenter. Marken är alltså inte möjlig att upplåta för en kuiturpark. Kommunen kan tänka
sig att upplåta annan lämplig mark i samhället för skulpturer och trädgårdsanläggningar.
Kommunen har dock ingen möjlighet att varken personellt eller ekonomiskt bidra till
Lipprustning eller drift. Förslagsställarna får gärna inkomma med amiat förslag på lämplig
mark.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2007-03-06.
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2007-03-22, § 64.
Tjänsteskrivelse från planarkitekten,2007-04-25.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll, 2007-05-10, § 114.
Tjänsteskrivelse ñån kultursekreteraren 2007-04-24.
Bildningsnämndensprotokoll, 2007-06-05, § 82.
Ledningsutskottets protokoll, 2007-06-27, § 102.
Tjänsteskrivelse från administrative chefen, 2010-03-05.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-03-17, § 35.
Tjänsteskrivelse ñân samhällsbyggnadschefen2011-03-24.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-04-20, § 68.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-05-11, § 98.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att med vad som anförts i samhällsbyggnadschefens
tjänsteskrivelse anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsföivaltningen
Biidningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:ei'
d
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§80

ÃRSRAPPORT/ICVALITETSREDOVISNING_2010AVSEENDELYSEKILSOTENÄS
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÃMND
Dnr. LKS 11-221-619

Lysekil Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämndhar överlämnat
ärsrapport/kvalitetsredovisningför år 20 i 0.

Beslutsunderlag

Årsrapport/kvalitetsredovisning20 l 0.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndensprotokoll, 2011-03-31, § 33.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-05-11, § 85.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Lysekil-Sotenäs gymnasie- och Vuxenutbildnjngsnämnd.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

,Zz/rg
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§ 81

MEDBORGARFÖRSLAGOM BROTTSFÖREBYGGANDEÅTGÄRDER I
BÄTHAMNEN
Dnr. LKS 11-203-846

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-05-05 föreslagit att kameror/projektorer
sätts upp i hamnen i brottsförebyggande syfte.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif201 l-OS-OS.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna medborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvarande.

Beslutet skickas till

Ibrahim Sharif
Kommunstyrelsen

.a//f/i”. f»
Justerare: Utdragsbestyrkande:

N
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§ 82

MEDBORGARFÖRSLAGOM BROTTSFÖREBYGGANDEÅTGÄRDER PÅ
PARKERINGSPLATSER
Dm". LKS 11-204-514

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-05-05 föreslagit att bommar sätts upp på
kommunens parkeringsplatseri brottsförebyggande syfte.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif 201 1-05-05.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna medborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvarande.

Beslutet skickastill

Ibrahim Sharif
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 83

MEDBORGARFÖRSLAGOM UTEAKTIVITETERFOR BARN OCH UNGDOMAR
I BRASTAD
Dnr. LKS 11-226-829

Jakob Törnblomoch Oscar Jarnevald, båda Brastad, har i medborgarförslag 2011-04-07
lämnat förslag på uteaktiviteter för bam- och ungdomar i Brastad.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jakob Törnblomoch Oscar Jamevald, Brastad, 2011-04-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna medborgarförslaget tillbildningsnämndenför
besvarande.

Beslutet skickastill

Förslagsställama
Bildningsnänmden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
t/Ã/V: M75
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§34

MOTION OM INRÄTTANDEAVAVSTÄLLNINGSPLATS
Dnr. LKS 11434514

Sven-GunnarGunnarsson (S) har i motion 2011-05-25 föreslagit, att kommunen inrättar en

avstäilningsplaisfor nyttotrañk på ett markområde invid Preem-tappen i Brodalen.

Beslutsunderlag

Motion från Sven-GunnarGunnarsson 2011-05-25.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigerernitterar motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutet skickastill

Motionären
Kommunstyrelsen/samhetllsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

MF mal



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2011-05-26 24 (26)

§ ss

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAREI STYRELSENFÖR LEVA 1
LYSEKILAB
Dnr. LKS 10-380-102

Anneli Strand (S) har i skrivelse 2011-05-20 avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för
LEVA i LysekilAB.

Beslutsunderlag

Anneli Strands skrivelse 2011-05-20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner avsägelsen.

Kommunfullmäktigeöverlämnar ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktige framför ett tackfor det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Anneli Strand
LEVA i LysekilAB
Valberedningen
Troman

Justerare:
,

Utdragsbestyrkande:
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§86

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAREI BILDNINGSNÃMNDEN
Dnr. LKS 10-380-102

Linda Lennartsson (FP) har i sloivelse 2011-05-10 avsagt sig uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Linda Lennartssons skrivelse 2011-05-10.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Kommunfullmäktigeöverlämnar ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktige framför ett tack för det arbete som Iledlagts.

Beslutet skickastill

Linda Lennartsson
Nämndsekretariatet
Valberedningen
Troman

Justerare:
g

Utdragsbestyrkande:
is ' '-
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§87

ANMÄLNINGSÄRENDE
Dnr. LKS 09-160-214

Kommunfullmäktigeantecknar regeringens beslut 201 1-04-07 att avslå överklagandetav

detaljplanen för Slättegården, Kronberget 1:82 mfl., Lysekilskommun.

Justerare: ,. Utdragsbestyrkande:
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