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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf (M) Daniel Nilsen (FP)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf (S) WillyÃohansson (S), §§ 175 - 181, t.0.m. 22.00
Torbjörn Stensson (S) Christer Hammarqvist (C)
Ian-OlofJohansson (S) Bernt Ortner (S)
Anneli Strand (S) KlausPeters (M)
Klas Mellgren (S) Bert Jonasson (FP)
Kent Carlsson (S) Solveig Aronsson (S)
Margareta Lundqvist (S) Jan Ivarsson (M)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (obunden)
Roland Karlsson (FP)
Aim-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Håkan Möller (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Torn Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP), §§ 175 - 181
t.0.m. 21.55
Håkan Smedja(V)
Thomas Falk (SP), §§ 175 - 185, t.0.m.
22.45
Sven-Gunnar Gimnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda konnnunfullmäktige, 31 ordinarie ledamöter och 8 ersättare
närvarande.
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§175

FRAMTIDA ÄLDREBOENDE _ OM- OCH TILLBYGGNAD AV
STÅNGENÄSHEMMET
Dm: LKS 09-447-293

Lysekilskommun och Riksbyggen inledde under 2010 ett nära samarbete om utveckling och
förnyelse av kommunens äldreboendenvid Stångenäshemmet och Lysekilshennnet.
Samarbetetär organiserat via en kooperativ hyresrätts-föreningsom bildadesunder 2010 och
som nu äger och förvaltar de två aktuella fastigheterna.

Sedan den kooperativa hyresrättsföreningen bildadeshar ett utvecklingsarbetepågått inom
föreningens ram, (enligt KF:s beslut § 82 2010-06-23) som nu lett fram till ett förslag till
åtgärder på Stångenäshemmet, som redovisas i denna handling och som underläggs för
erforderliga kommunala beslut.

Parallelltpågår arbete med Lysekilshemrnet,men detta projekt är i dagsläget inte klart och
konnner att presenteras som etapp II när Stångenäsprojektetär under genomförande.

Förslaget till om- och tillbyggnadav Stångenäshemmet innebär en totalt genomgripande
omdaning av nuvarande anläggning. Då befintliganläggning är i ett mycket dåligt tekniskt
och verksamhetsmässigtskick är förslaget tillåtgärder mycket omfattande, och kommer att

skapa en modern och långsiktigtanvändbar fastighet som kommer att främja en rationell och
kostnadseffektivverksamhet samt skapa mycket fina boendemiljöer.

Förslaget innebär att fyra avdelningar skapas för vård och omsorgsboende med 10 bostäder i
respektive avdelning. En av avdelningarnakommer att vara en nybyggnad. Vidare utökas
antalet trygghetsbostäder från 11 till E4 st. genom att vissa nuvarande lokalytortas i anspråk
för detta ändamål.

Åtgärderna på Stångenäshemmet är kostnadsberäknadetill90 mkr inkl. ej avdragbar moms

och är helt finansierademed lån. För att föreningen skall erhålla nödvändig finansieringkrävs
en kommunal borgen som säkerhet. Hyresnivån för en vård och omsorgsbostad är beräknad
till 6 200 kr/månad med inflyttningetappvis under hösten/vintern2012/13. Hyran för en

trygghetsbostad är beräknadtill 6 500 kr/månad med samma inflyttningstid.

Kommunens nettokostnad för bruket av samtliga planerade lokaler på Stångenäshemmet
uppgår till2,1 mkr per år och bekostasur socialnämndens budgetanslag. En omfordelning av

anslag sker inom nämndens ansvarsområden.

Föreningen föreslår Lysekilskommun att uppdra till föreningen att genomföra presenterat
förslag. Förslaget är förankratmot fackligaorganisationer* och pensionärsorganisationervia
det projektarbetesom nu pågått sedan 2009.

Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde2011-11-25 tillstyrktombyggnadsförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
-m ryc;ON
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Beslutsunderlag

Justerare:

di..

Skrivelse från RKHF Lysekilsäldrebostäder2011-1 1-1 l med bilagor.
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2011-11-25, 104.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-07, § 222.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Mats Karlsson (M), Jan-OlofJohansson (S), Fredrik Christensson (C)
och Anders Nilsson (S): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet tillkommunstyrelsen för kompletterande
utredning.

Roland Karlsson (FP): tilläggsyrkande,att en borgensavgift på 0,6 % skall utgå på
borgensbeloppet 90 mnkr.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfulilnäktige beslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag och Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställerproposition på Roland Karlssons tilläggsyrkandeoch finner, att
konnmlnfilliinäktigebeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt RKHF Lysekilsäldrebostäderatt genomföra
presenterat ombyggnadsförslag för Stångenäshemmet som innebär att kommunens långsiktiga
behov av vård och omsorgsboende och trygghetsboende tryggas i Brastads
omvårdnadsområde.

Kommunfullmäktigebeslutaratt lämna kommunal borgen tillRKHF Lysekilsäldrebostäder
på den totala finansieringenav om- och tillbyggnadenav Stângenäshemmetom högst 90
mnkr.

Utdragsbestyrkande:
' k
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Konnnunfullmäktigebeslutaratt en borgensavgift på 0,6 % skall utgå på borgensbeloppet 90
mnkr.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

RKHF Lysekils äldrebostädei'
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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2011-12-29

RESERVATION LRF 2011-12-21, ÄRENDE 6
Lysekilskommun

I Lyseklt tas skrämmandeofta ekonomiskt stora och långtgåendebeslutpå mycket
lösa boliner!

Kommunfullmäktigebeslutade2010-06-23 att överlåta Lysekilshemmetoch Stångenäshem-
met tillen så kallad kooperativ hyresrättsförening, dvs. en slags ekonomisk förening. För att

få ett äldreboende måste alltså kommunensgamla och sjuka först bti medlemmar i en före-

ning, där de genom medlemskapet medges rätt att hyra ett boende. ljuni 2010 fattades
också beslutom att kommunen skulle gå i borgen för den Köpeskillingsom kommunen skulle
erlägga, ca 26 mkr. l beslutsunderlagetangavs att kommunen frigör 26,0 Mkr i bundet kapital
vilketförbättrar kommunens Soliditet, samtidigt som kommunens nuvarande kostnader lång-
siktigt skulle kunna sänkas med 1,1 Mkr/år.

Nu skriver vi 2011-12-21. Först nu kommer det i dagen att investeringarna bara istängenäs-
hemmet kommer att uppgå till 90 mkr, vilkakommunen skall gå i borgen för. Nu kommer det
också i dagen att kostnaderna för kommunens lokalanvändning i Stångenäshemniet kommer
att öka med 2,1 mkr, jämför detta med den förespeglade besparingen på 1,1 mkrl

Samtidigt är det värt att notera ttostnadsökningen, trots att det nu används en mycket iägre
kalkylränta,vilkenjämförts med 2010 års version har sänkts från 4,5 % tiil 3,8 %.

Det anges att Socialförvaltningen skall klara kostnadsökningarnagenom att flytta resurser

från Lysekilsltemmettill Stångenäslieinmet,vilketskall ske genom att antaiet platser på Lyse-
ktlshemizietminskas från 74 till60. Och för att klara detta förutsätts att nya trygghetsbostä-
der byggs i centrala Lysektlusvarifrânskall resurser tas för att få tiil stånd dessa bostäder?
(Beslut harju också tagits att lägga ned Lysehemmei,vi hoppas innerligt att socialförvalt-
ningen har kontroll över piatsbeliovet,vi vet ju alla att antalet äldre stadigt ökar).

Var finns kostnadsanalysen?Varför skulle det vara bättre att låta en ekonomisk förening.
som har mycket högre Eånekostnader än kommunen, stå för investeringarna?Vilkaekono-

miska konsekvenser kommer detta att medföra lör de boende? Vilka konsekvenser kommer
det att innebära för Socialförvaltningen, som är långt ifrån att få ihop sin nuvarande budget?

Vi anser att ekonomiskt stora och långtgående beslut i vår kommun skrämmandeofta tas på
mycket lösa grunder. För att göra beslutsunderlagetbättre villevi sett hur detta förslag
kommer att påverka Socialförvaltningens- och därigenom kommunens - fra mtid.

Ronald Ronriurant, Lysekilspartiet

Bilaga: Lysekllspartlets reservation 2010-06-23

LYSEKILSPARTtELilU
e-post Info@lysekilspartiet.nu vivnvåysekilsparüet.nu

Utdragsbestyrkande:
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ronald.rombranttâlysekltspartieLnu 2010-05-28

nsssnvnrron LKF 2010-05-23
Lysekils kommun

Varför skall Lysekilsskattebetalarebetala flera miljonerför att

överföra äldreboenden till en ekonomisk förening?

En majoritet av koinmunftrllmäktigebeslutadeatt överlåta Lysekilslrermnetoch
Stängenäshemniet till en så kallad kooperativ hyresrättstörening, dvs. en slags eko-
nomisk förening. KOIIIHIILHEIISgamla och sjuka skall bli anedleimnar i Föreningen
och genom medlemskapetmedges rätt att hyra ett boende.

Beslutet fattades trots att två högst avgörande och väsentliga frågor överhuvudtaget
inte besvarades. Detta vare sig i beslutsunderlageller av iräivarartde fullinäktigele
d ainöter.

1. Varfor överlåta Lysekllshemmct från komnmnezi till en privat ekonomisk före-
ning när alla är överens om att Lysekilshernnietgeografiska placeringär olämplig?
Varfor i så fall inte göra en överlåtelse - om detta nn överhuvud skall göras - när

placeringenär utredd och tastlagd? Vare sig representanten nån Riksbyggen eller
kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson trilla/kundesvara på detta.

2. V ilkablir de ekonomiska kortsekveitserna för sociahränurdeits del och vilkablir
konsekvenserna för brukarna? Socialnämndens ordförande Ann-Charlotte Jonsson
Strömwall ville inte ens gå upp i talarstolen för att lämna ett svar.

Mot bakgrund av att överlåtelsekostnaden för Lyrsekilshemraiet trppigâr' till 2,1 mkr
och att konnnunexi skall gå i borgen for 26 mkr, då är det närmast skränunandehur
borgerligâreten hanterar skattebetalarnaspengar! Och lika skrämmande är det när de
inte lämnar svar på grundläggande och elementära frågor! När ska de demokratiska
heslutsprocessema i Lysekil nå upptill en nivå som aiärmar sig andra kommuners

beslutsprocesser?

l övrigt noterar vi en rad någon som borde varit bättre inredda, innan detta beslut
skulle varit fattat.

Itiksbyggen ges i avtal ensamrätt att törvalta förctringen och att vara totalentrepre-
nöt' vid alla byggåtgärder. Där konnnunen hade kunnat konkurrcnstltsätta renove-

ringar och omoyggnadcr kommer kostnaderna att helt vara ihändema på Riksbyg-
gen.

Kütlullllncllsäljer Lysekilslientmctoch Stangenäshennxrei till den eltonomiska tör-
eningen för 21 mkr respektive 5 mkr, sammanlagt alltså 26 mkr.

LYSEKILSPARTIEEÅFJU
evpost infoäysektlsparttetnu vzi-.wunlysekilspartietnu

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Lagfartskostrtader mm uppgår for Lysekiishetnmet till 2,1 mkr och för Stångenäs-
hemmet till 0,5 mkr, inalles 2,6 mkr. Tio procent i överlåtelsekostrtader; i vems fi-
kor hamnar dessa pengar? Stämpelkostnadenttppgår väl inte till :ner än 2 %; vad
utgör resten av de 2,6 miljonerna?

För att finansiera köpet av de båda äldreboendena måste föreningen låna 26 mkr.
För detta belopp går kommunen i borgen (såsom för egen skuld). Så trots att kom-
munen erhåller26 mkr som kan användas för amotteritlg på den egna låneskttldett,
minskar inte kommunens åtaganden eftersom konnmtnen ökar sina borgensåtagan-
den med motsvarande belopp.

För att finansiera kotnmattde investeringarmåste Föreningen låna nya medel. Före-

ningen :näste då ansöka hos konnnunett om ytterligare bergen. Föreningen kan itcl-
ler inte låna från Kommuninvest (vilketkommunen kan göra när den äger äldrebo-

endena). Detta gör föreningens upplånittg väsentligt kostsantmare än om kommu-
nen lânat sjäv. Detta rår ut över hyrorna som de boende skall betala.

Ytterligareen omständighet som gör att boendekostnadcmakommer att ökajätttlött
med om boendet skulle drivas av kommunen är att föreningen - som det så fmt låter
- måste konsolideras. Det villsäga, föreningen måste göra vinster och För att göra
detta måste ltyrorna ltöjas.. ..

Kommunen och skattebetalarnaltar vidare ingen insyn i föreningen. l)etta till skill-
nad från vad som gäller i kommunen och i de kommunala bolagen där alla haird-

iingar offentliga.

Den kritiskt lagde kan med fog hävda att det fmns risk att Riksbyggen ekonomisk
iörenittg skulle kunna sockra kostnaderna för forvaltarskataet,tttfö ra byggarbeten
till låg kvalitet och ltöga kostnader och på så sätt "plocka" pengar ñån kommunen
och de boende. Detta båir möjligt eftersom det inte fnms vars sig offentiig insyn el-
ler krav på upphandling.

V i ställer oss frågan varför de borgerliga partierna vill gettomlbra denna transakt-
ion. Vi kan bara se merkostnader.Det som Föreningen och Riksbyggen bidrarmed
kan komtnmtett lika gärna göra själv. Och detta till :stycket lägre kostnader genom
att låna av Kommuitinxresi, göra avdrag for ingående moms, slippa lagfartsl-:ostna-
der mm. Vidare, det ttttrycks i ttnderlaget att Lysekilshetrnnct inte läntpar sig för
äldreboende på grund av sitt topograñska läge. Varför då överlåta Lysekilshetmnet
innan man har klarhet i denna fråga? För oss är det totalt oförståeligt att Roland
Karison o (.30 kastar 2,1 mkr i sjön för att överföra Lysekilshetnntet till en fiiretting,
när det kanske sedan beslutasatt äldreboendena skall uppföras på annan plats. Hur
sj ntton kan man hantera skattebetalarnaspettgztr på ett sådant sätt? Eller fittns det
trågot som är totalt dolt for oss och övriga kontntttnitrvátaare?

En armen kotnplicerandc ontständigitet är att hyrorna efter det att Lysckilsn och
Stångettäshcnmtet har renoverats kan ltontma att stiga kraftigt. Om de boende då
inte klarar av dessa höjda hyror måste komtnutrett endera gå in och subventionera
hyrorna eller att lämna socialbidragtill de boende. l tbrlättgttingctt innebär detta att

kommunen med skattepengar tvingas hålla föreningctt under arntarna (så att (lenna
kan gå med tvinst). Det är heklämnlatltlcatt socialniiitntdett inte har tillåtitsyttra sig
över derma problemställning.

LYSEKILSPARTIETJJU
e-post InfoâllysekllspartietnttWebbplats tvwvnlysekilspartletnu

Utdragsbestyrkande:
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Lysekilspartiettörordar enkla, lättadminislrerade och transparanta lösningar. Vi på-
står att detta :upplägg bara skapar bara oreda och driver kostnader.

Det är mot denna bakgrund Lysekilspanietyrkade på att ärendet skulle återremitte-
ras dels tili konununstyrelsen för ;tittande och konsekvcnsbeskrivande,dels till
kommuntrevisionen for bestyrkandeatt kalkylemailmehållel'allt som är relevant
och att kalkylernaär korrekt beräknade.

Ronald Rombrant, Lysekilspaniet2010-06-28

LYSEKILSPARTIFUJU
e-post info@iysekllspartiet.rxu 'vflebbplats vax-nu.lysekiispartietnu

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 176

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELEENSORDFÖRANDE OM
SLUTREDOVISNINGAV INVESTERINGAROVERSTIGANDE2 MNKR
Dnr: LKS 11-469-040

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 6 december 2011
ställt följande frågor om slutredovisningav investeringar:

l. Hur många projekt överstigande 2 mkr har sedan 2007 aktiverats i kommunens redovisning?
När ägde senast en siutredovisningtill fullmäktige 111m?

2. Vi förutsätter att det sedan 2007 genomförts investeringsprojektsom överstiger 2 mkr,
varför' har inte dessa redovisats tillkommunfullmäktige i enlighet med kommunens regler
för verksainhets-och ekonomistyrning i Lysekilskommun?

3. När' kommer de projekt som genomförts sedan 2007-01-01 och överstiger 2 mkr att
slutredovisas tillkommunfullmäktige?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2011-12-06.

Konnnunstyrelsens ordförande meddelar, att han avser att besvara interpellationenpå
kommunfulimäktigesjanuarisamnranträde.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§177

INTERPELLATIONTILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM
UTVÄRDERINGENAV BOLAGISERING AVDE TEKNISKA
VERKSAMHETERNAI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-473-107

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande den l l december
2011 ställt följande frågor om utvärderingen av bolagisering av de tekniska verksamheterna i

Lysekilskommun:

Varför har rapporten inte axirapporterats till kommunfullmäktige trots att det nu gått ca 16
månader sedan den lämnades tillkommunen?

Vad kostade den?

Har en åtgärdslhandlingsplantagits fram rnot bakgrund av KPMGzs allvarligapåpekanden?
Kan vi i kommunfullmäktigetillsannnansmed svaren i denna interpellation ta del av denna

plan?

Beslutsunderlag

interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2011-12-11.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga 1

Vid kommunstyrelsens möte den 1 februari 2012 kommer kommunens styrning av

dotterbolagen att behandlas.Bla. gäller detta förslag till reviderade ägardirektiv. Kommande

förslag baseras på fleraolika revisionsrapporter, samt utvärderingen av de tekniska
verksamheterna.

Vad gäller de tekniska verksamheterna inom LEVA har hela affärsrelationen varit föremål för

en foitiöpnade dialog mellan kommunen och dotterbolaget sedan utvärderingen presenterades.
Första mötet mellan styrelserna i moderbolaget och dotterbolaget var i september2010.

Vid kommunstyrelsens möte den 4 januari 2012 kommer frågor som specifikt rör den fortsatta

tekniska verksamheten att behandlas.

Vid kommunfullmäktigesmöte den 23 februari kommer styrning och uppföljning av bolagen
att vara ett ärende för beslut.

Svar på fråga 2.

KPMG:s utvärdering av de tekniska verksamheternakostade 182 790 kronor (110 timmar och

8 besök i Lysekilskommun)
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Svar på fråga 3.

Styrningen av konnnunens samtliga bolag är förnärvarande föremål för en samlad

genomarbetning.

Den består av ny process for koncernstyrningoch koncerndialogmed integrerade planerings-
och uppföljningsprocesser för förvaltningar och bolag, samt översyn av ägardirektiv.

Ronald Rombrant (LP) tackarför svaret.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 178

Justerare:

INTERPELLATIONTILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OCH
MILJÖBEREDNINGENS ORDFÖRANDEn VADHAR HÄNT MED KOMMUNENS
NHLJÖBEREDNING?
Dnr: LKS 11-483-109

Inge Löfgren (MP) har i interpellation den 15 december 2011 ställd tillkommunstyrelsens
Ordförande och miljöberedningensOrdförande ställt följande ñågor om kommunens
nriljöberedning:

Hur går arbetet i miljöberedningen?Vad har gjorts och vad planeras?
Varför har det inte skett någon rapportering i oktobersom utlovats?
Vilkaekonomiska och personalmässiga resurser har avsatts för beredningensarbete?
Varför har inte kommunfullmäktigesarbetsordningändrats?

Beslutsunderlag

Interpellation från Inge Löfgren (MP) 2011-12-15.

Interpellationen besvarasav miljöberedningensordförande Christina Röivall-Dahlberg(C)
enligt följande:

Hur går arbetet i Miljöberedningen?Vad har gjorts och vad planeras?

Första mötet hölls 13 april. Då diskuterades miljöberedningensuppdrag. Tyvärrhade tjänster
ändrats så Marie Ehlen (miljöstrateg) och Jennie Lehto Energirådgivare som arbetat med
miljö och energifrågor slutade under våren. Eftersom kommunens ekonomi är ansträngd och
miljöberedningensekonomi ligger under kommunfullmäktigebörjade beredningenatt gå
igenom kommunens olika måldokumentsom handlar om miljö. Marie Ehlen hade arbetat med
förslag till lokala miljömåloch hade även gjort en inventering av de olika måldokumenten.

Beslut om lokala Iniüöznål togs iKF22/6

Konzmurzjizllrøzälcrige beslutaratt de lokala miüörøzålerz ska ligga tillgrundför defforfsatra
miljöarbetetinom konununei? och zmpdrar' år samtliga nämnder och bolag att inzjnlenzenrera
:nålen i verksamheterna.

Möte 18 maj

Följandepunkter diskuterades:
Lsynpunkter på förslag till ”'Energieffektiviseringsstrategi”z
Regelbundna rapporter och utvärderingar* för att följa upp åtgärder är nödvändiga.
Det är angeläget för kommunen att satsa på energieffektiva investeringar
Det bör finnas ett energi-/miljöboksluti kommunens ekonomiska bokslut
2. Synpunkterpå förslag till ”Miljömålför Lysekil”:

Utdragsbestyrkande:
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Frågan kom upp om hur certiñeringsarbetet går till och en tanke var att anlita Rambo i detta
arbete. Det är viktigt att de föreslagna åtgärderna genomförs samt att måluppfyllelsen
redovisas.
3. Synpunkter på mål för 2012 i budget/Stratsys:
Svårt sätta nya mål eftersom uppföljningen av hittillsutfört målarbetesaknas.
Kommunchefen uppmanas att se till att uppföljningen görs och redovisas.

ill/före 29/9

l. Miljöarbetetinom kostenheten w GunillaMartinsson, kostchef, medverkar.
Miljöberedningenfår en intressant informationom verksamhetensom ligger långt
framme inom miljöarbetet.Föreslås att KF ska få samma dragning.

2. Vindbruksplanen- Josefin Kaldo redovisar förslaget

3. AvfallsplanRambo Mats Tillandei'redogör för ombearbetning

4. Övriga ñågor - Ska miljöberedningenfinnas kvar? Frågan lyfts av

miljöberedningeni sina respektive partigrupper. Avvaktanytt möte tillefter
utvärdering i april 2012. Om det blir ett nästa möte ser miljöberedningengärna att
Rambo ger en dragning av sin verksamhet.

Planerat möte: Vid förra KF pratade jag med några av deltagarna i miljöberedningenom att
det kommer att hållasett möte i början av året för att jobba vidare med kommunens miljömål
bland annat. Om det är ekonomiskt möjligt kommer beredningenatt bjuda in representanter
från kommunens nämnder, styrelser och bolag för att diskutera den gemensammaplattformen
för miljöarbetet.

Varför har det inte skett någon rapportering i oktobersom utlovats?

24 februari beslutadeKF att en utvärdering av miljöberedningenskulle göras efter ett år.

Vilkaekonomiska och personalmässiga resurser har avsatts för beredningens arbete?

Christina Andersson har anställts för att arbeta bland annat med miljömålen.Fram till
halvârskiftet var Mats Tillanderansvarig tjänsteman och därefter Maria Vikingsson. Nu är Per
Olsson ansvarig. Miljöberedningenfår finansieras inom befintligbudget.

Varför har inte kommunfullmäktigesarbetsordningändrats?

Beslut om ändrad arbetsordning togs vid KF 24 februari. § 34 a beskrivermiljöberedningen.
Det nya beslutethar dock inte funnits på hemsidan.

Inge Löfgren (MP) tackarför svaret.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

v. sig då;

14 (46)
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§ 179

ORDNINGSFRÃGAAVSEENDEREDOVISNING AV INVESTERINGENNORRA
HAMNSTRANDEN
Dnr:

Kommunfullmäktigehar tidigare begärt en redovisning av investeringenNorra hanmstranden.
Arendet finns inte upptaget på föredragningslistan men kommunstyrelsens ordförande säger
sig vara beredd att presentera denna redovisning om kommunfullmäktigekan godkänna detta.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt redovisningen skail beredas av kommunstyrelsen innan
ärendet behandlasav kommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens ordförande

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 180

MEDBORGARFÖRSLAGOM TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN(ÖP) OM
GRÄNS MELLAN BOSTAD OCH VINDKRAFTVERK
Dnr: LKS 11-471-219

inger och Bengt Mellgren m.f1. har i medborgarförslag den 7 december2011 föreslagit, att
kommunen skall fastställa i ett tematiskt tilläggs tillöversiktsplanen (OP) en gräns mellan
bostad och vinkraftverkpå 2 km.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger och Bengt Mellgren m.fl. 201 1-12-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§181

GENOMFÖRANDE AV HAMNUTREDNINGENSFÖRSLAG - OMBILDNINGTILL
LYSEKILSHAMNARAB
Dnr: LKS 08-396-825

Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2011-06-22 den genomförda
utredningen om hamnverksamheten och småbätsbamnarna. Kommunfullmäktige fattade

följande beslut:

o Kommunfullmäktigebeslutaratt bildaen styrgrupp för ombildningentillLysekils
Hamnar AB enligt utredningens förslag.

e Kommunfullmäktige beslutar att. ge styrgruppen i uppdrag att genomföra
ombildningenenligt utredningens förslag.

0 Kommunfullmäktige beslutaratt ombildningenskall träda i kraft 2012-01-01 med
planerat beslut i kommunfullmäktige i november201 l.

o Kommunfullmäktige beslutar att ge styrgruppen i uppdrag att föra en dialog med
referensgruppen för småbåtshamnsföreningarnaunder uppdragets genomförande.

o Kommunfullmäktigebeslutaratt som ett första steg föra samman verksamheternai

Lysekils Hamn AB, KolholmarnaAB och Småbåtshamnar inkl. gästhamnarunder en

ledning med en administration from. 201 l-09-0l.

Styrgruppen, som bestått av presidierna i LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB, påbörjade
sitt arbete under augusti. Berörda VDzar samt Kommunchefen och administrative chefen har
också deltagit i arbetet med biträde av Göran Johansson, KPMG. Styrgruppen har haft
regelbundna möten under hösten. Parallellt har bolagens VDzar arbetat med förberedelserna
för ett samgående mellan bolagen. En viktig del i detta arbete har varit att utarbeta en

realistisk budget för det sammanslagna bolaget 2032. En inventering har också genomförts
över aktuella avtal som berör området avseende byggnader, markområdenoch kajer.

Representanter för småbåtshamnsföreningarna i kommunen har också informerats vid flera
tillfällenom arbetets gång. Personal från Lysekils Hamn AB har under sommaren och hösten

regelbundet utfört arbetsuppgifter i smäbåtshamnsverksamheten. Inom rederiverksamheten
har Västtrafik tiaznfört önskemål om ett Övertagande av fartyget Carl Wilhelmsson och ett

förlängt driftavtal. Dessa ärenden behandlasav kommunstyrelsen 2011-12-07.

överväganden

Den upprättade budgeten för kommande år visar på ett betydande underskott för den samlade
verksamheten trots att nya kunder tillkommiti området, bla. Byggmax. Styrgruppen förordar
dock, att bolagen ges möjlighet att verka även under år 2012. Intäkterna bedöms som

försiktigt budgeterade och den finns tecken som tyder på att nya kunder och redan etablerade
kunder tillkommereller utökar sin verksamhet. Driñorganisationen har successivt anpassats
och bedöms i stort ha den Lltformning som krävs för att kunna ge en bra service i området.

Utdragsbestyrkande:
,u

”I
m? i) sig'
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Dock behöver ytterligare rationaliseringar ske i ledningsstrukturen för att minimera
suboptimering.

Bolagens styrelser måste också få ett tydligt uppdrag att söka finna
samarbetspartners/delägareoch man bör inte heller vara främmande för att kunna diskutera en

avyttring av hela driftorganisationen. För att kunna möjliggöra och underlätta en sådan
process förordas att en fusion mellan Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB inte
genomförs f.n.

Beslutsunderlag

' Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-12-02.

Justerare:

Kommunstyrelsensprotokoll 2011-12-07, § 219.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP):

Redaktionell ändring i kommunstyrelsens forslag punkt 3- inrätta en ny styrelse ändras till
inrätta nya styrelser.

Bifall till kommunstyrelsens forslag med tillägg i kommunstyrelsens förslag i punkt 3 e

varvid byte av styrelser sker vid extra bolagsstämmoi' i januari 2012.

Mats Karlsson (M), Jan-Olof Johansson (S), Yngve Berlin (K): bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Ronald Rombrant (LP), Inge Löfgren (MP): att avveckla handelshamnsverksamheten i

LysekilsHamn AB.

Emma Nohrén (MP): att äterremittera ärendet for komplettering av beslutsunderlaget.

Torbjörn Stensson (S): bifalltillRoland Karlssons yrkande.

Håkan Smedja(V): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Emma Nohréns återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Ronald Rombrants mil. yrkande om avveckling av handelshamnen mot Håkan
Smedjasavslagsyrkande.

Proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå Roland Karlssons yrkandeom redaktionell ändring.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Emma Nohréns återremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants mfl.
yrkandeom avveckling av handelsharnnen mot Håkan Smedjasavslagsyrkancleoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkande och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons yrkande om redaktionell ändring och
finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar med ändring av beslutet 2011-06-22, att bolagen Lysekils
Hamn AB och KolhoimarnaAB bibehållssom separata bolag tillsvidare.

Kommunfullmäktigebeslutaratt låta ändra ägardirektiven för de båda bolagen i enlighet med
föreslagen inriktning och att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag på förändringar
att behandlaspå kommunfullmäktigessammanträde i januari 2012.

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga nuvarande styrelser i Lysekils Hamn AB och
Kolholmarna AB och inrätta nya styrelser som är samma för Lysekils Hamn AB och
KolholmarnaAB varvid byte av styrelser sker vid extra bolagsstämmor* i januari 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre ersättare.

Kommunfullmäktige beslutaratt uppdra åt styrelsen att utse en VD som leder verksamheten i
såväl LysekilsHamn AB som KolholmamaAB

Kommunfullmäktige beslutar att en samlokalisering av ledning och personal skall ske i
nuvarande LysekilsHamn AB:s lokaler.

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga avtal inom det aktuella geografiska området skall
uppdateras i den ordning som är möjlig utifrån avtalens konstruktion.

Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelsen att kontakta de aktörer inom området som saknar
avtal för reglering av villkorsom skall träda i kraft snarast, dock senast 1 april 2012.

Kommunfullmäktige beslutar att ge styrelsen i uppdrag att anpassa bolagen till den karaktär
av uppdrag och verksamhet som bedrivs i det geografiska området.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen för Lysekils Stadshus AB månadsvis skall
tillställasredovisningaröver hur arbetet fortlöper.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation och ledamoten
Anneli Strand blank reservation.

Beslutet skickas tiil

Lysekils Stadshus AB
LysekilsHamn AB
KolholmarnaAB
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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ronald.rombrant@lysel<lispartlet.nu
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2011-12-29

RESERVATION [KF 2011-1241, ÄRENDE 4
Lysekilskommun

Miljonernafortsätter att rulla i "såphamnen"

Kommunfullmäktigebeslutade2011-06-22 att Kolholntama AB och LysekilsHamn AB

skulle slå samman tillett bolag, Lysekils Hamnar AB. Gästhamnsverksamiletenoch små-
bätshamnarna skulle inlemmasi det nya bolaget. Och pa rallelit skulle en dialog föras med

representanter för småbåtshamnarna.

Detta skulle arbetas fram av en styrgrupp bestående av styrelsen för KolholmarnaAB

(vars ledamöter är identiska med kommunstyrelsens iednlngsutskott med kommunalrådet
som ordförande) och Lysekils Hamn AB. Allt skulle vara sjösatt 2012-01-01.

Vad har hänt? inte ett duggl

Det-ta trots att, utöver den tid som styrgruppen lagt på frågan, Vüzarna för de båda bola-

gen, kommunchefen samt den administrativa chefen dessutom arbetatmed frågan hela
hösten .Alta som följt: "hamnturerna"vet också att gigantiska utredningsresurser under
de Senaste åren lagts på frågan. E sammanhanget får vi heller inte glömma den förre revi-

sorn Göran Johansson, têll vilkenLysekils Stadshus under 2011 utbetalat konsultarvode

överstiga nde en halv mlijon kranar för at: medverka i hamnutredningenå

Vi läser i tjänsteskrivelsen:

Den upprättade budgeten för kommande år visarpå ett betydandeunderskottför
den samlade verksamheten trots attnya kunder tillkommitr' området, lm Byggmax.
Styrgruppen förordar dock att bolagen ges möjlighet att verka även under 2012. ln-
täktema bedöms som försiktigt budgeterade och det finns tecken som tyderpå att

nya kunder och redan etablerade kunder tillkommereller utökarsin verksamhet.

Hur många gånger har vi inte läst texter med likartat innehållnär det gälter hanmverk-
samheten? Uttalande som bekräftarde stora och återkommandeunderskotten, men trots

detta tandar man len fortsättning av verksamheter).

Lysekilspartiethar sagt det förut, :tågen gång måste vi lå slut på denna ;ttiljoitrztllande
så par Det är' helt otroligt att kornmuninvânarnahar ett så stort tålamod med kommunens

styrelse; på andra orter hade men förmodligen l raseri gått man ur huse, för att få stopp
på slöseriet med kontmunirtvåzwantas surt förvärvade skattepengar

Ronald Rombrarlt, Lysekilspartiel
i Har dessa tjänster upphandlatspå ett korrekt sätt?

LYSEKlLSPARTIETJ-IU
e-post inloisälysekilspartiemu vrwvnlysekilspartietnu

Utdragsbestyrkande:
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§ 182

DETALJPLAN OCH EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV EVENSÃS 1:4,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 09-429-214

Ett forslag tilldetaljplan fördel av Evensås 1:4 har varit utställt under tiden under tiden 2011-
06-08 till 2011-07-06. Detaljplanen skickades till länsstyrelsen, centrala organ, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista.

Inkomna synpunkter under utställningen finns sammanfattade och kommenterade i bilagt
utställningsutlåtande. Inkomna synpunkter föranledde enbart redaktionella ändringar av

detaljplanen.
l samband med antagandet av detaljplanen skall ett exploateringsaxrtal mellan Lysekils
kommun och exploatören godkännas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltniirgenstjänsteskrivelse 201 1-1 l-25.
Utställnings:itlätande
Plankarta
Illustrationskaita
Sektioner
Planbeskrivning
Genomforandebeskrivzting
Samrådsredogörelse
Exploateringsavtal
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-07, § 220.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S) och Jan Ivarsson (M): bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Inge Löfgren (MP): att återremittera ärendet till samhällsbyggttadsförvaltningen för att göra en MKB
med avseende på kräl- och groddjur inkl. större vattensalarnandern.

Yngve Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag och i stället att entreprenören åläggs att

prioritera etapp 2, lägenheter, for att möjliggöra helårsboende.

Propositionsvägrart

Kommunfullmäktigesordförande meddelar, att han med hänvisning till 5 kap. 4S§ KL vägrar att ställa

proposition på Yngve Berlins yrkande.

Propositionsordning

Konnnunñlllmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och
finner, att kommunñlllmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att koznmunfullznäktige
beslutarbifallakommunstyrelsens Förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal avseende
detaljplan fördel av Evensås 1:4, Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna och anta detaljplan för del av Evensås 1:4, daterad
2011-11-24 enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen (PBL).

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen,planenheten
Samhällsbyggnadsfönraltningen,mark-och exploatering

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 183

UTREDNING OM EN RESURSEFFEKTIVAREPOLITISK ORGANISATION
Dnr: LKS 10-471-104

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträde2011-06-22 i budgetbeslutet för år 2012
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en resurseffektivarepolitisk
organisation (omfattande kommunfullmäktige,nämnds- och styrelseorganisation inkl.
sammanslagningav nämnder och minskning av antalet förtroendevalda) och om så erfordras
till delar gälla redan from. 2011.

Kommunstyrelsenbeslutadevid sitt sammanträde2011-10-05, § 187, att tillsätta en

utredningsgiupp med 7 ledamöter för att genomföra kommunfullmäktigesuppdrag.

Kommunstyrelsen valde följande utredningsgiupp:

Roland Karlsson (FP), sammankallande
Kent Olsson (M)
Ronald Rombrant (LP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Jan-OlofJohansson (S)
Bo Göthesson (S)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Christina Rörvall-Dahlberghar senare ersatts av Christer Hammarqvist (C) och Ronald
Rombranthar lämnat utredningsgruppen samtidigt som han lämnade kommunstyrelsen.

Utredningsgruppens förslag

Utredningsgruppen har träffats vid tre tillfällen.Gruppen har diskuterat olika möjligheter' att

förändra kommunens politiska organisation och också fått en redogörelse för de förändringar
som genomförts i Munkedals kommun. Vid gruppens sista sammanträde2011-11-21 enades
man om följande förslag:

Antalet ledamöter i kommunfullmäktigehar diskuterats och frågan skall bli föremål för dialog
i de politiskapartierna som skall vara klar i maj 2012.

Delningen av tidigare socialnämnden i en individ- och myndighetsnämnd och en vârd- och
omsorgsnämnd skall utvärderas. Utvärderingen skall färdigställas under mars månad 2012.

Genomföra en översyn av gällande delegationsordningar' i nämnder och styrelser som skall
vara slutförd senast under maj månad 2012.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-11-29.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-1207, § 236.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt en ändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktigeskall
bli föremål fören dialog i de politiska partierna som skall vara klar i maj 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt låta utvärdera delningen av tidigare socialnämnden i en

individ- och myndighetsnämnd och en vård- och omsorgsnämnd. Utvärderingen skall
färdigställas under mars månad 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt genomföra en översyn av gällande delegationsordningar i
nämnder och styrelser som skall vara slutförd senast under maj månad 2012.

Beslutet skickas till

Samtliga politiska partier
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunledningskontoret

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 184

ÖVERLÃTELSEAVTALMED VÄSTTRAFIKAB GÄLLANDE FARTYGETCARL
WILHELMSSON
Dnr: LKS 11-449-533

Justerare:

/IKKÖ (.32:

Under året har VästtrafikAB väckt frågan om att köpa fartyget Carl Wilhelmsson av

konnnunen. Detta har nu resulterat i ett förslag tillöverlåteiseavtal 2011-11-25.
Köpeskillingenför båten uppgår till 6 mnkr varvid kommunen skall genomföra byte av

huvudmaskinersamt viss annan Lltrustning tillen beräknadkostnad av 1,5 mnkr.

Som en följd av förslaget tillöverlåtelse har förslag till avtal (”skeppslega”)upprättats för
driften fram till dess att ny entreprenadperiod har trätt i kraft, vilketberäknasske 2012-09-01.
VästtrafikAB har också för avsikt att inom kort upphandla skärgårdstrañken tillSkaftö.

Beslutsunderlag

Hamnchefens tjänsteskrivelse 2011-11-25 med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-07, § 233.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunñlllmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillöverlåtelseavtal med
Västtrafik AB avseende fartyget Carl Wilhelmsson.

Denna paragrafförklarasomedelbart justerad.

Sven-GunnarGunnarsson
Ordförande

Justerare:

Tom Govik Kent Carlsson

Beslutet skickas till

Västtrafik AB
Hamnchefen
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande:
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§ rss

Juster

ä,

TAXOR FÖR SMÅBÄTSHAMNARNA2012
Dnr: LKS ll-461-2l4

Verksamheteni kommunens småbåtshamnarhar under de senaste åren varit föremål för
utredningar beträffandeden framtida driftsformen. Under innevarandeår har utifrån
Kommunfullmäktigesbeslut201 1-06-22, frågan om att bildaett gemensamt hamnbolag
mellan de kommunala bolagen LysekilsHamn AB, KolholmarnaAB och småbåtshamnama
utretts.
Under hösten har svårigheter visat sig att det presumtiva bolaget även skulle innefatta
småbåtshamnarnasverksamhet. Därför är nu avsikten att även under nästa år bedriva
småbåtshamnsverksamheteni föivaltningsform. Så är fallet även med rederiet.

Utifrån beskrivenförutsättning har nu budget för verksamheternaoch taxeförslag utarbetats
enligt denna skrivelse.

Under en lång rad år har kvaliteten i kommunens småbåtshamnar(såväl gästhanmarsom

hemmahamnar)successivt sjunkittill en i många stycken oacceptabelnivå. Detta har
bekräftats i en gjord statusutredning under 2010. Brist på medel för löpande Lmderhäll och
reinvesteringarhar saknats, inte minst till följd av alltför låga avgifter. Vid jämförelse med
andra kustkornmunei* ligger Lysekilsavgifter i småbåtshamnarnabland de lägsta och i vissa
avseenden lägst. De senaste årens långa och kalla vintrar har medfört mycket skador på
bryggor och anläggningarmed stora kostnader som följd.

Förslag tillbudget för småbåtshamnama innefattarhöjningarav samtliga avgifter, allt i syfte
att åstadkomma en ekonomi som medger bättre underhåll på verksamhetens anläggningar.
Därtill kunna göra insatser för att höja servicegraden och kvaliteten inom
hamnanläggningarna.Avgifternai förslaget har höjts med 15 till25 procent. Det skall också
påtalas att de sjöbodsarrenden som hamnen haft ansvar för över-flyttastill
samhällsbyggnadsförvaltningen2012 i enlighet med KFzs beslut201 l -06-22,vilketmedför
ett inkomstboitfallför hamnens budget.

Beträffande rederiets budget har även där föreslagits en nollbudget. Den förestående
försäljningen av Carl Wilhelmsson och den fortsatta driften, som då måste regleras i avtal, har
för-utsatts vara ett nollsummespel som inte påverkarbudgeten för 2012.

Beslutsunderlag

Hamnchefens tjänsteskrivelse 2011-11-24 med förslag tillbudget och taxor for år 2012.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-07, § 229.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltili komznunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K): i första hand att återremittera taxeförslaget för omarbetningoch bli grundat
på självkostnadsprincipen, i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

are: Utdragsbestyrkande:
- §14 /çráf
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Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Yngve Berlins äterremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins återremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins

avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebesitttar bifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor för småbåtshamnarna 2012 i enlighet med
upprättat förslag.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Yngve Berlin (K) skriftlig reservation.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
g -§14 U9;
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Reservation § 239

Förslag tili budgetmtaxor för småbåtshamnarna.

Vi har svårt att se att förslaget tili de kraftiga höjningama av taxor för
"hemmahamnar"kan rymmas inom begreppet "sjäivkostnadspris".

De skador som senaste stormen/orkanenBerit åsamkat inte minst Norra Hamnen

och strandpromenaden förutsätter vi, inte kommer att belasta båtägarkoilektêvetutan

blir en försäkringsfråga.
Men vi vill ha en tydlig redovisning vilka kostnader som renderar denna dramatiska
iröjning av taxorna.

Vidare tycker vi att det inte kan rymmas inom sjäivkostaaadsprincipen att

småbåtshamnarnasubverwtionerar gästiramnama.

Om skador Lippstätt på gästhamnarskall detta redovisas separat.

När exempelvis Women 's Match tilldelas gästhamnspiatserLinder högsäsong skall

cietta naturligtvis redovisas som en sponsring och en utgift på gäsiharnnskontot, inte

på småbåtskoiiektivet.

Vi reserverar oss mot KS taxeförslag för "hemmahamnariâa"

För Kommuniista Partiets fullmäktigegrtspp

Yngve Berlin

 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
r
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§ 186

INVESTERINGSBUDGETFÖR ÅR 2012 SAMT PLAN FÖR ÅREN 2013 OCH 2014
Dm: LKS 11-251-041

Nämnder och styrelser har under andra halvåret lämnat in investeringsäskanden för de
kommande tre åren. Äskandenauppgår till 70,4 mnkr. Ekonomienhetenhar sammanställt
äskandena och utarbetat ett förslag till investeringsbudget för 2012 (se bilaga).Förslaget
ligger inom det beräknade investeringsutrymme (ca 25 mnkr) som legat tillgrund för budget
2012.

Beslutsunderlag

Tfekonomichefens tjänsteskrivelse 201 1-1 1-29.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-12-07, § 230.

Yrkanden

Emma Nohrén (MP), Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja(V): att återremittera ärendet för
komplettering av beslutsunderlaget.

Mats Karlsson (M): tillägg,att renoveringen av brandstationenskall Strata under år 2012.

Jan-OlofJohansson (S) och Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens Förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Emma Nohréns mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag och Mats Karlssons tilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Emma Nohréns mfl. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kormnunfullrnälctigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att âtenemittera ärendet.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

:g « :§55 xxx/f U “gg
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Om röstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 29 ja-röster och 7 nej-röster att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilaga).

Ordförandden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Mats Karlssons tilläggsyrkandemot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa investeringsbudget 2012 uppgående till25 410 tkr
samt plan för 2013 och 2014 i enlighet med upprättat forslag.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Emma Nohrén (MP) blank reservation.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten

 

Justerare:
V i

Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll

 

   

 

 
 
 
 

 
 

Koimnunfullrnäktige 201 1- 12-21 3 2 (46)

- NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 186

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
11

Amijka Dahlberg Daniel Nilsen
Yngve Berlin 11
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Luxudqvist 13
Ronald Rombrant 1121
Klas-GöranHenriksson WillyJohansson
ZZ
11
ZZ
11
?Z
11
11
11
11
11
ZZ
ZZ
ZZ
1121
1121
ZZ
ZZ
11
11
1111
11
11
ZZ
?Z
11
11
11
11
11
11

29 7

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 187

TIMTAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNAQSNÄMNDENSTILLSYNOCH
UPPDRAGSVERKSAMHETINOM MILJOOMRÃDET1 LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-420-406

I Lysekils kommuns taxor for miljö- och byggnadsnämndens tillsyn inom miljöområdet är

tillsynsavgiftenkopplad till tillsynstid i timmar. Detta gäller såväl löpande timavgift som fasta
avgifter. I taxorna hänvisas till timtaxan enligt: ”Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras

timavgiftenav beslutadgällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid".

Då beslut om timavgift tidigare har ingått i respektive taxa bör ett enskilt beslut om generella
timavgifter i en timtaxa tas av kormnunfullmäktige, som då gäller för samtliga taxor enligt
nedan. Då avgiñerna kommer att stå i proportion till här beslutad timtaxa kommer den
automatiskt att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxoma
inte revideras om timavgiften ändras eller årlig indexuppräkning.

De taxor som berörs är för tillsyn enligt Strålskyddslagen, för tillsyn enligt Tobakslagen, för
offentlig kontroll av livsmedel, för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, for
kontroll enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för miljö- och
byggnadsnämndensuppdragsverksamhet.

För närvarande föreslås oförändrad timavgift för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och
uppdragsverksamhet.Beroende på kostnadsbildenkan den behövajusteras framledes.

Miljö- och byggnadsnämndenhar vid sammanträde2011-11-03 lämnat förslag på timtaxa för
år 2012.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-11-03, § 192.
Kommunstyrelsens protokoll 201 1-12-07, § 223.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att timavgiften for taxa för kontroll av livsmedel ska vara 850
kronor per timma samt att timtaxan för taxor för tillsyn, prövning och kontroll enligt
strålskyddslagen, tobakslagen, miljöbalken och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel samt miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet ska vara 800 kr per
timma.

Kommunfullmäktigebeslutaratt denna timtaxa ska gälla from. den 1 januari 2012.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
<5 .. 5,13: i' i"”"-d(
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§ 188

REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN 1NoM MILJÖBALKENS
OMRÅDE INOM LYSEKILSKOMMUN
Dm: LKS 11-419-406

En ändring av befintlig miljötaxa föreslås, innebärande en ny riskbaserad taxemodell. Man
avser att tillämpa modellen både inom miijöskydds- samt hälsoskyddsområdet. Den baseras
på två delar, risk- och resursbedömning. Riskbedömningen ligger tiil grund för beräkning av

den tid som bedöms åtgå for tillsyn av den aktuella verksamheten, Inedan i
resursbedömningen värderas verksamhetens eget arbete för att minimera och förebygga
miljörisker samt statusen på sin egenkontroll. Resursbedömningen uppdateras efter varje
tillsynsbesök och kan årsvis innebära justering av årsavgifterna. För verksamheter med
återkommandetiilsynsbehovavses fasta årsavgiftei' införas.

En reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde enligt förslaget består
av Allmänna bestämmelser, Taxebilagal(där avgiften eller grunden for avgiftsuttaget anges
för olika ärendetyper / verksamheter), Taxebilaga 2 (med placering i avgiftsklass för
verksamheter med regelbunden tilisyn samt Taxebilaga3 (med placering i riskkolumn och
årlig tiilsynstid).

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-11-03, § 189, med förslag till taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkensområde.
Kommunstyrelsensprotokoll 20] 1-12-07, § 224.

Kommunfuilmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige besiutar att godkänna forslag till reviderad taxa for prövning och tillsyn
inom Iniljöbalkensområde inom Lysekilskommun.

Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område ska träda i kraft den 1 januari 2012.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M “LJ/r '51 ICQ/cup KK
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§ 189

REVIDERING AV BEFINTLIGA TAXOR FÖR MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDENS TILLSYN OCH UPPDRAGSVERKSAMHET INOM
MILJÖOMRÃDET1 LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-416-406

I Lysekils kommuns taxor för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn inom miljöområdet är

tillsynsavgiften kopplad till tillsynstid i timmar. En gemensam timavgift, som gäller för
samtliga taxor bör finnas.

För årlig indexuppräkning bör de antagna fasta avgifterna och timavgiñen justeras med en

procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av konsumentprisindex.
Detta anges i paragraf i befintliga taxor. Dessa bör därför justeras med borttagande av den
paragraf som anger indexuppräkningen och ersättas med ett gemensamt beslut som gäller för
samtliga.

De befintliga taxor som bör revideras med denna paragrafändring är för tillsyn enligt
Tobakslagen, för offentlig kontroll av livsmedel, för kontroll enligt Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel samt för miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet.
Dessa taxor redovisas med justerad text i bilagorna.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-11-03, § 191, med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-07, § 225.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt revidera befintligtaxa för tillsynenligt tobakslagen, att gälla
ñ°.o.m. 1 januari 2012.

Kommunfullmäktige beslutar att revidera befintlig taxa for kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel, att gälla from. den 1 januari 2012.

Kommunfuilmäktige beslutar att revidera befintlig taxa för kontroll av livsmedel, att gälla
fr.o.1n. 1 januari 2012

Konnnunfullrttäktige beslutar att revidera befintlig taxa för miljö- och byggnadsnämndens
uppdragsverksamhet, att gälla from. i januari 2012.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 190

NY TAXA FÖR TILLSYNENLIGT STRÃLSKYDDSLAGENINOM LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 11-417-406.

I Lysekils konnnun har iniljö- och byggnadsnämnden, efter beslut i kommunfullmäktige
tillsynenöver solarieverksamheter.Den tillsyn som kommunernautövar består av tillsyn över
att endast godkända solarielampor används. Kommunen får ta ut avgift for tillsyn av den som

bedriver solarieverksamhetenligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.

Då den årliga avgiften kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeforslaget
kommer den att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxa inte
revideras om timavgiften ändras.

Miljö- och byggnadsnämndenhar vid sammanträde2011-11-03 godkänt förslag till ny taxa.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-11-03, § 190.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-12-07, § 226.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny taxa för tillsyn enligt
strålskyddslageninom Lysekilskommun.

Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen inom
Lysekilskommun ska träda i krañ den 1 januari 2012.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerare:
'i

Utdragsbestyrkande:
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§191

TAXOR OCH AVGlFTER FÖR 2012 INOM SOCIALTJÄNSTENS
VERKSAMHETSOMRÃDE
Dnr: LKS 11-429406

Taxor och avgifter för 2012 inom socialtjänstens verksamhetsområdenredovisas. Flertalet av

taxorna är knutna till basbeloppet varvid dessa taxor justerats endast i förhållande till
uppräkningen av basbeloppet (från 42 800 kronor till44 000 kronor).

Utöver basbeloppsforändringarhar individ- och Inyndighetsnäznnden föreslagit förändringar
av taxa avseende ansöknings- och tillsynsavgiftei'enligt alkohollagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 201 1-10- 19.
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2011-11-01, § 204.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-07, § 227.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att taxan for ansöknings- och tillsynsavgiftei* enligt
alkohollagenskall anpassas tillbasbeloppet i enlighet med redovisat forslag.

Kommunfullmäktige beslutar att anteckna förteckning över taxor och avgifter inom
socialtjänstens verksamhetsområde för 2012.

Beslutet skickas till

Individ- och myndighetsnämnden
Ekonomienheten

Justerare:
/
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§ 192

TAXORINOM OMRÅDET KULTUR-FRITID2012
Dnr: LKS 11-474-806

Bildningsnämndenhar i samband med budgetarbetet 2012 ställt sig bakom förslaget att höja
vissa av taxorna inom kultur- och fritids verksamhetsområde,vilkaredovisas i det
nedanstående.

Bildningsforyaltningenhar utarbetat forslag till revidering av gällande taxor.

   
 
 

 
 
 
 
 

1. Föreningstaxor

1
.
1 Vzzxenraxervivåez*

Nuvarande taxa N tt örslag Höjning %
Hallhyra gmnd
Ishall kr/SO min 150
Mariedalshallen 125 kr/h 150 kr/h
 

   
 

  
 

   

 
  

Mindre gymsalar 90 kI/h 110 kr/h

J. 2 Barn- och ungdomsrcurenivåer

_ Nuvrtrmzrle taxa Nyttförslag
Hallhyra grund 30 kr/h 45 kr/h
Ishail kr/SO min 30
Mariedalshallen 30 kr/h 45 kI/h
Mindre gymsalar 20 kr/h 30 kr/h 50

2. Särskilda taxor rörande Gullmarsborg och lägerverlcsalnhet

2. J Höjningav ireckoprisför sonmzarläiger (konståkningoch ishockey)

_ Nuvarande faxa
Ishall hyra kr/vecka 38 000

2.2 Taxehojningaz'för nzatchei' och cuper (ishall)
_ Nuvarande taxa Afvttförslag Hö 'nin (%)
Ungdomsmatchei* 60 kr/h 120 kr/h 100

750 kr/h 1 500 kr/h 100

 

 
 
 
  

 
  

  

  
Ungdomscupei' 150 kI/h 300 kr/h
Konståkningstävling 60 kr/h 120 kr/h
Ishall hyra övriga 500 kr/h 600 kr/h

2. 3 TaxehoJfningarsimhall och gym

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMlVIUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 201 1- 12-21 39 (46)

2.3.1 Simhallens entréavgifter

En generell höjning med 20 % på samtliga taxenivåer' (se bilaga).

2.3.2 Gymtaxor

En generell höjning med 20 % på samtliga taxenivåei' (se bilaga).

2.3.3 Entréavgiñ simskola

Här föreslås att en entréavgift på 10 kr införs för allmänheten som deltar i den
simskoleundeiwrisningsom simföreningen tillhandahåller.

2.3.4 Införande av sommarsimskola i egen regi i Gullmarsborg

Här föreslås att en avgift tas ut motsvarande 500 kr/deltagare för sommarsimskolaunder tre
veckor.

2. 4 Taxehojtvingai' lägerverksainhet

2.4.1 Höjning av förläggningstaxor

 
 
 

 
 
 

Höjning (%)Nuvarande taxa 
 

 Hårdförläggning 35 kr/person/natt 45 kr/person/natt
Säng/kudde/täcke 70 kr/person/natt 90 kr/person/natt 28,6

2.4.2 Höjning av taxor för större läger
(se bilaga)

3. Avgiftermusikskolan
Ailaavgifter avser kr/termin

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

Nuvarande taxa Nyttförslag Håjning (%)
Grundavgift 700 14,3

20 
Avgift 3 350

600

Flerämnespris2 450
Flerämnespris3 250
Instrumenthyra

 
  
  

   
 

  

Not 1: Avgift2 och 3 avser de ämneskurser som bildningsnänmdensedan tidigare beslutat
skall vara billigareän grundavgiften
Not 2: Syskonpris avser det rabatterade pris so1n respektive syskon debiteras.
Not 3: Flerämnesprisavser om samma elev deltar i ytterligare ämneskurs.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag

Kultur-tiitidschefens tjänsteskrivelse 201 l-l 1-29.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-07, § 228.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): i första hand att återremittera ärendet för att utarbeta en konsekvensanalys,
i andra hand avslag på förvaltningens forslag till taxehöjningaravseende simskola och
n1usikskola.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Yngve Berlins återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag till taxehöjningai' avseende simskola och Inusikskola mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens forslag till taxehöjningari övriga delar.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins återremissyrkandemot att avgöra ärendet
idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till taxehöjningaravseende
simskola och musikskolamot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att

kommunfulllnäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag till taxehöjningar i övriga delar
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa förslag tillnya taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsavdelningensverksamhetsområdenatt gälla ñzom. den l januari 2012.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamöterna Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V) blanka
reseivationer.

Beslutet skickas till
Bildningsnämnden,Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
5;; 914 m* f??
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§ 193

VAL AV LEDAMÖTERocn ERSÄTTARE1 GEMNASAM SERVICENÄMND MED
MUNKEDALSKOMMUN FOR KOMMUNERNAS IT-DRIFTSORGANISATION
Dnr: LKS 10-380-102

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att gemensamt med Munkedals kommun inrätta en

gemensam servicenämnd för kommunernas IT-driñsorganisation.

Munkedals kommun har vid sammanträde i kommunfullmäktige 2011-11-24 utsett sina
ledamöter och ersättare. Munkedals kommun utser ordförande.

Nominering

Siren-Gunnar Gunnarsson (S):

Ordinarie ledamöter

Michael Johansson (opel) tillikavice ordförande, Lysekil
Lotta Pettersson (opol), Lysekil

Ersättare

Ing-Marie Tjulander (opel), Lysekil

Kommunfullmäktigesbeslut

Konununfulhnäktigebeslutaratt utse följande ledamöter och ersättare i gemensam
servicenämnd t.o.m. 2014-12-31:

Ordinarie ledamöter

Michael Johansson (opol) tillikavice ordförande, Lysekil
Lotta Pettersson (opol), Lysekil

Ersättare

Ing-MarieTjulander (opol), Lysekil

Beslutet skickas tili

Munkedals kommun
IT-chefen
Samtiiga valda
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
Wi' W (Vis
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§ 194

VAL AVNYA STYRELSERI LYSEKILSHAMN AB OCH KOLHOLMARNAAB
Dnr: LKS 10-3 80-102

Kommunfullmäktigehar beslutatatt entlediga nuvarande styrelser' i bolagen och att förrätta
val av nya styrelser.

Nominering

Roland Karlsson (FP):

Ordinarie ledamöter

Kent Olsson (M), tillikaordförande
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burscher (FP)

Ersättare

Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Lars Björneld (FP)

Jan-OlofJohansson (S):

Ordinarie ledamöter

Klas-GöranHenriksson (S), tillikavice ordförande
Håkan Smedja(V)

Ersättare

Bo Göthesson (S)

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ordinarie ledamöter och ersättare i styrelserna
för LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB fr.0.m. extra bolagstämmaunder januari t.0.1n.
årsstämman för redovisningsåret 2014:

Ordinarie ledamöter

Kent Olsson (M), tillikaordförande
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burscher (FP)
Klas-GöranHenriksson (S), tillikavice ordförande
Håkan Smedja(V)

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
“i e ?Tf /<('
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Ersättare

Christina RörVall-Dahlberg(C)
Lars Björneld (FP)
Bo Göthesson (S)

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Anneli Strand blank reservation.

Beslutet skickas till

Samtliga valda
LysekilsHamn AB
KolholmarnaAB
Troman

Justerare:
”MM Utdragsbestyrkande:
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§ 195

FYLLNADVALTILL KOMMUNSTYRELSEN
Dnr: LKS 10-380402

Ronald Rombrant (LP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att utse Christina Rörvall-Dahlberg(C) som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen och Christer Hammarqvist (C) som ersättare.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Christina RörvallnDahiberg(C) som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen och Christer Hammarqvist (C) som ersättare t.o.1n. 20l4-l2-3l.

Beslutet skickastill

Samtliga valda
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
...www
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§ 196

AVSÄGELSEFRÅN POLITISKA UPPDRAG
Dnr: LKS 10-380-102

Wictoria Insulan (FP) har i skrivelse 2011-12-19 avsagt sig uppdragen i Lysekil-Sotenäs
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd,Havstaden LysekilUtbildningsAB samt i Lysekils
Hamn AB.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Wictoria Insulan 201 1-12-19.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen samt att överlämna ärendet till
valberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ñamföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas tili

Wictoria lnsulan
Lysekil-Sotenäsgymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Havstaden LysekilUtbildningsAB
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.JS -' 557A ii* 57-1
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§ 197
__ORDFORANDENS OCH 1:E VICE ORDFÖRANDENSTACK

Ordföranden tackar ledamöterna, presidiet och sekretariatet for gott samarbete under året som

gått och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

lze Vice ordföranden tackarordföranden for gott samarbete och for att ha lett
kommunfullmäktigessammanträdenunder året på ett bra sätt och önskar honom och hans
familj en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
»-
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