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Sammanträdestid: 2012-01-04 kl 09.00 - 17.10
Ajournering 12.15-14.00 och
16.25-16.40

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Christer Hammarqvist (C), §§ 1-11 16.30
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Yngve Larsson (FP) Sven-GunnarGunnarsson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Per-GunnarAhlström (K)
Kent Olsson (M) Håkan Smedja(V)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef,
seldeterare
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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: ommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2012-01-04

i

2012-01-17

Anslagsdatum: 2012-01-17

Bevis om tillkännagivandeav justering:
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Övriga närvarande

Josefin Kaldo, enhetschef plan, bygglov,mät, § 1
Sonja Carlberg,utredare, § l
Per Olsson, miljöchef, § 3-4
Christina Andersson, miljöinspektör, § 3-4
OlofÖsterberg, hamnchef, § 6-7
Jan Larsson, projektledare, § 6-7
Maria Vikingsson, § 11

 

Utdragsbestyrkande:Justerare: /I,za
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§1

BOENDESTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN - PRESENTATION AV
ARBETSMATERIAL
Dnr: LKS 10-491-218

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en Boendestrategi for Lysekils
kommun. Syftet med strategin är att dra upp riktlinjer for att kunna styra planeringen av

bostäder i önskvärd riktning. Arbetet med att ta fram ett brett fakta- och kunskapsunderlag
kring bostadsbehovenär nu avslutat och redovisas i underlagsdokument2011-11-10.

Samlrällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av ledningsutskottet att planera for en

workshop om boendestrategin med kommunstyrelsen 2012-02-01.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-02 med underlagsdokuinent 2011-
11-10.
Ledningsutskottets protokoll 2 011-12-14, § 156.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen samt att föredra ärendet for

kommunfullmäktigepå ett kommande sammanträde.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsfoivaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:/
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§2

ANSÖKAN OM PLANBESKED _ VÄGERÖD 1:69, ÖSTERSIDAN
Dnr: LKS 11-4s4-219

Ansökan om planbeskedhar inkommit 11-11-30 från Göteborgs stifts prästlönetillgångar.
Ansökan avser upprättande av ny detaljplan for ca 150 bostäder i varierande boendeformer på
fastigheten Vägeröd 1:69. Utbyggnadenär tänkt att ske i tre etapper och ansökan rör i forsta
hand etapp 1. I området är även tänkt att finnas ytor for grönstråk och gång- och cykelbana. I
områdets norra del är utpekat ett område för service.

Området omfattar ca 25 ha och är inte tidigare detaljplanelagt. l ÖP06 pekas området ut som

lämpligt för tätortsutbyggnad for huvudsakligen bostäder. Öster om området finns ett

vägresewatmed i ÖP06, detta för att på sikt möjliggöra en ny anslutningtill den södra delen av

ön. Området är idag obebyggt med kuperad terräng med berg i dagen och mindre
vattensamlingar. Större vattensalamandei*finns i tre av dammarna i området. Kommunalt
vatten- och avlopp finns angränsande till området. Ledningarnaskapacitet 1n.m. måste dock
utredas i det fortsatta planarbetet.En exploateringsstttdie för området har tagits fram av den
sökande.

Under föredragningen kompletterar samhällsbjrggnadstörvaltningensitt förslag med följande
tillägg - innan planarbetetpåbörjas skall ett intentionsaxrtal tecknas mellan kommunen och
exploatören.

Beslutsunderlag

Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-12-22.
”FiskebäckskiLExpioateringsstudiepå Vägeröd 1:69”

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): att ej beviljaansökan om planbesked.

Mats Karlsson (M): bifalltillsamhällsbyggnadstöivaltningensförslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på samhällsbyggnadsförvaltningensförslag mot Inge Löfgrens 111.0.
avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på sanihällsbyggnadsforvaltningensforslag mot inge Löfgrens
mil. avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifalla
samhällsbyggnadsforvaltningensforslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning;

Ja-röst för bifall till samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Konnnunstyrelsen beslutarmed 8 ja-röster, 2 nej -röster och 1 ledamot som avstår att bifalla
samhällsbyggnadsförvaltningensförslag (se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen beslutaratt beviljaansökan om planbeskedfor fastigheten Vägeröd 1:69,
Östersidan.

Kommunstyrelsen beslutaratt detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrannnetför detaljplaner
och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2013-01-01.

Kommunstyrelsenbeslutaratt innan planarbetetpåbörjas skall ett intentionsavtal tecknas
mellan kommunen och exploatören.

Kommunstyrelsen beslutaratt ett detaljplaneavtalnrellan den sökande och kommunen ska
upprättas samt att den sökande bekostarplanarbetetoch anlitar en konsult som arbetar fram
planhandlingar.

Konnnunstyrelsen beslutaratt fastställa avgiften för planbeskedettill 17 120 kr enligt gällande
taxa. Beloppet baseras på att åtgärden anses vara stor då den kan antas omfatta mer än 100
lägenheter.

Beslutet skickastill

Göteborgs stift (exploatören)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 2

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strönnvall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina RörvaIl-Dahlberg
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B

Lars Björneld

Daniel Nilsen

Hans Nordlund

Christer Hammarqvist
Torbjörn Stensson

Ann-Mari Söderström

Sven-GunnarGunnarsson

Bo Göthesson

Per-Gunnar Ahlström

Håkan Smedja

Justerare:

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare
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Utdragsbestyrkande:
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§3

INFORMATION OM FRAMTAGANDEAvLOKALA MILJÖMÄLFÖR LYSEKIL
Dnr: LKS 11-489-238

Inom samhälisbyggnadsförvaltningen pågår ett arbete med att ta Ham lokala översiktliga
miljömål för Lysekils geografiska kommun. Riksdagen har fastställt 16 nationella miljömål
som syftar till att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största

miljöproblemenär lösta. Utifrån dessa mål samt de förutsättningar och Litmaningai' som gäller
för Lysekils geografiska kommun har ett antal perspektiv ñaintagits som ett underlag infor

framtagande av lokala miljömål för Lysekil. Dessa täcker in de nationellamiljökvalitetsmålen,
men är utformade på ett lite annorlunda sätt. Perspektivet: är:

Ett levande hav/Havi balans
Ett stabiltekosystem/Biologiskmångfald
Begränsad klimatpåverkan
KretslOpp/KOnsumtiOn/Lixrsstil/Kunskap
Hälsosam livsmiljö

Företrädare för förvaltningen informerarOm pågående arbete Och den fortsatta processen.

Beslutsunderlag

Mlljöenhetschefens tjänsteskrivelse 201 1-12-20 med underlag för lokala miljömål.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationen.

Konnnunstyrelsen beslutaratt uppdra åt samhällsbyggnadsforvaltziiaigenatt utarbeta ett förslag
till tidplan for den fortsatta processen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§4

UPPSTÄDNINGAV MUSSELODLINGAR
Dnr: LKS 10-12-349

Kommunstyrelsen arrenderade för ca 6 år sedan ut vatten för mnsselodlingar. Avsiktenvar att

odling och skördande av musslor i vattnen iltanföi'Lysekilskulle ersätta ett nytt reningssteg i
avloppsreningsverketför kväverening.

Försöken med musslor har avbrutits och det företag som skulle sköta hela hanteringen har gått i
konkurs. Varken länsstyreisen eller kommunen har någon innehållensäkerhet för
återställningsarbeten.Konkursförvaitaren har meddelat att konkursen kommer att avslutas.
Konkursboet saknar tillgångaratt städa undan odlingarnas tunnor m.1n. utan odlingarna
kommer att överges.

När odlingar-na överges fungerar det som vid annan nedskräpning, d.v.s. huvudansvaret falier
på mark-eller vattenägaren.

Trycket från allmänhet, fastighetsägare mil. på att odlingama städas bort är stolt. Viss hjäip
ñån enskildaoch föreningar i städarbetetkan förväntas.

Ansvarig för att odlingarna städas bort är kommunstyrelsen. Måletbör vara att städningenhar
genomförts och är avslutad l juni 2012. Kostnaderna är svåra att bedömaoch berorpå hur
mycket frivillighjälp som kan erhållas och hur grundligt städningenska göras.

Beslutsunderlag

Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-12-22.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltili förvaltningens förslag.

Inge Löfgren (MP): att återreniittera ärendet tilisamhälisbyggnadsförvaltningenför

kompletterandeutredning.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltill Inge Löfgrens återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Inge Löfgrens mfl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om koimnunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på
samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens mfl. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att konnnunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på samhäilsbyggnadsforvaltningextsförslag och finner, att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Konnnunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt bortstädandet av musselodlingarnautförs våren 2012 med

inriktning att städningenskall vara avslutad l juni 2012.

Kommunstyrelsen ger samhällsbyrggnadsförvaltningeni uppdrag att förhandla med

länsstyrelsen om bidragtillstädinsatsen.

Kommunstyrelsenbeslutaratt kostnaderna for städinsatseirska särredoyisas och presenteras i
bokslut 2012.

Beslutet skickas till

Samhallsbyggnadsforxraltningen

 

Justerare:
1

Utdragsbestyrkande:
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§5

ÖVERLÅTELSE AV ARREBÅDEAVTAL AVSEENDE VINDKRAFTVERKINOM
FASTIGHETERNAHUMLEKARR3:13 OCH SLÄTTNA 1:61
Dnr: LKS 11-490-261

Spawer Kraft AB äger tre stycken vindkraftverk belägna inom fastigheterna Humlekärr 3:13
och Slättna 1:61. Own Power AB har genom sitt dotterbolag Lärbo SPW köpt vindkraftverken
av Spawer Kraft AB med tillträde2011-07-01 och önskar nu överta arrendeavtalen från denna
part. Own Power är ett etablerat vindkraftforetag sedan 2006 med huvudkontor i Visby.
Företaget projekterar och utvecklar vindkraftverki hela Sverige.

Spawei' Kraft har två stycken arrendeavtal for vinkraftverk,ett avtal på Humlekäia* 3:13 for två
vindkraftverkoch ett avtal på Slättna 1:61 för ett vindkraftverk.Arrendetiden är 25 är räknat
från 2009-01-01 med en airendeavgift på 4 % av bruttoproduktionsintäkterna. Ett förslag till
överlåtelseaxrtal har upprättats mellan Lärbo SPW och Lysekils kommun som innebär, att
Lärbo SPW tar över alla rättigheter och skyldighetersom är förenade med arrendeavtalen.

Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-12-22 med förslag till
överlåtelseavtal.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat forslag till överlåtelseavtal Inellan Lärbo
SPW och Lysekilskommun avseende anläggningsarreade inom dei av fastigheterna Humlekärr
3:13 och Slättna 1:61.

Beslutet skickas till

Lärbo SPW
Samhällsbyrggnadsfoxvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§6

REDOVISNING AV INVESTERINGNORRA HAMNEN
Dnr: LKS 08-410-055

Hanmförvaltningen har i samarbete med samhälisbyggl]adsförvaltningen utarbetat en

redovsining av investeringen i Norra hamnen.

Beslutsunderlag

Redovisning Norra hamnen Lysekil.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 7

KOLHOLMARNA AB:S FRAMSTÄLLNING OM KOMMUNALT
BORGENSÅTAGANDE
Dnr: LKS 11-495-045

KolholmarnaAB har under året slutit avtal med Franck & TobiesenAB rörande uthyrningav

magasin för lagring och hantering av gods och produkter tillByggnrax distributionslager i
Lysekilssödra hamnomrâde. Etableringen har skett under hösten och fn. hyrs 9 200 kvm i tre

kalla magasin. Ytterligarekalla magasinsytorefterfrågas.

Utöver dessa kaila utrymmen skall Kolholmarnauppföra ett tiostfritt magasin på ca 2 600
kvm. För den sakens skull har Inagasin 3 rivits och ett nytt projekterats. Nybygget är upp-
handlat och entreprenör skall utses i samband med att finansieringen löses. Tidplanen är att

komma igång med byggnationenså snait finansieringen är löst för att ha färdigställt nybygget
under våren.

Kostnaderna för ”Byggmaxprojektet”uppgår till ca 12,5 mnkr varav nybyggnationenutgör 8,6
mnkr, projektering av nybygget och rivning av magasin 3 är ca 0,8 mnkr, renovering av be-

fintliga magasinen 1,2 och 8 är 0,9 mnkr samt takomläggning på magasin 2 är 2,2 mnkr. Stora

renoveringsarbetensom nu var tvungna att utföras för att säkerställa att magasinen är täta samt

uppfyller el- och brandskyddskrav.

KolholmarnaAB har av kommunen tidigare i år erhållitkommunal borgen på 15 miljoner för

uppförandet av anläggningen för Kustbevakningenpå Grötö. F.n. pågår där kajbyggnation som

skall vara klar i månadsskiftet februari/mars. Kostnaderna for Kustbevakningensanläggning
har blivit ca 1,5 milj dyrare än budgeterat till följd av mer bergssprängningoch mer muddring
än beräknat.

För att klara ut dessa investeringar genom lån måste KolholmarnaAB erhållakommunal

borgen, varfor boiaget hemställer om kommunal borgen om 14 mnkr.

Beslutsunderlag

Skrivelse från VD i KolholmamaAB 2011-12-27.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): avslag på bolagets framställning.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på bifalltillbolagets framställningmot avslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
"ZA-N

"x ,s ,.7  



LYSEKILSKOMMUN SamInanträciesprotokoll 13 (39)
Kommunstyrelsen 2012-01-04

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på bifall till bolagets framställning mot avslag och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallabolagets franuställning.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunñülmäktige beslutar att bifalla framställningen från Kolholmarna AB på kommunal
om 14 rmikr.

Beslutet skickas till

Kommunfullmälctige

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation.

 

Justerare: , Utdragsbestyrkande:
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Justerare:
f
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 Miljöpartiet 2012-01-08
i Lysekil

Reservation från Miljöpartietom att gå i borgen för lån till
KolholinarnasByggmaxetabicriiig.

Lysekilskommun har via KolholmamaAB skrivit avtal med Frank S: 'fobiescnAB om

etablering av Byggmax varzilager i S Hamnen i Lysekil. För att klara etableringen
behöver nya lokaler byggas och befintliga lokaler byggas om. Investeringen beräknas
till 12,5 miljoner.Samtidigt kräver Knstbevaknisigensetablering ytterligare l,5 miljoner
i investering.

Någon ekonomisk kaäkyå redovisades ime till ledamöternai kommunstyrelsen.

Miljöpartietanser av flera skäl att Lysekilskommun och dess bolag inte skall låna mer

pengar till den här typen av irerksamlzet.

Lysekilsekonomi idag synnerligen här! zansirängd. Bland :annat genomgår skolan
stora nedskärningar. Att då investera (ich ta ytterligare lån för sådant smn inte är en

lagstadgad skyldighet lör kommunen är inte ekonomiskt försvarbart.

Enligt kommunnllzageii En* inte kommunen stödja enskilda Rirctag. Det görs i det här

tätllcl. Lysekils filztgzmnlcsom liyres\'äi'd för ;irivatzi Riretng blir allt större.

Lysekils içtimmun har sekretessbelagt liyrcsavånlet med Hank & 'loliiesen med

motiveringen att det iir en ailtiirsliemlighct. De! niedföi' att inveszcringgeais
filcrlietziliiiiigsticlinte: kan granskats. l slittåincla icon skattebetalarnabetala en (tel av

llyggmzix etablering ellersom åiyrzm kan vara lliå' lfigt satt.

Som ledamot i kommunslyreisenär det omöjligt för mig att vara med i ett beslut som

ilels Sllllltll' mot konmiunttllagcti oela dels saknar nütlvåêntligl cikonozniskt underlag.
Uärliir yrlçanlcs på zwslag.

l.. snål-fläta' ist; »Ktijálttvlln”
al; t

tet-tals t til-Sr; :som

Inge Imitiiieii
»I " ' :a: ;-;.a
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Utdragsbestyrkande: 
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§ 8

INFÖRANDE AVLOV I LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 08-4515731

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 september 2011 att fr.o.1n. år 2012

tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom följande områden:

o Kommunal familjerâdgivning
e Daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin
e Boendestöd inom socialpsykiatrin
o Dagligverksamhet enligt LSS
o Personlig assistans enligt LSS

Konnnunfullmäktige beslutade dessutom att, genom ett tillägg i reglemente, ge individ- och

myndighetsnänmden och värd- och omsorgsnämnden i uppdrag att xrerkställa
konnnunñilhnäktigesbeslut.

Individ- och myndighetsnämnden har i protokoll den l november2011 begärt ett förtydligande
kring uppdraget samt föreslagit en komplettering av beslutet.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnärnndens protokoll 2011-11-01, § 205, med tjänsteskrivelse 2011-10-
18.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 154.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på ledningsutskottets forslag.

Roland Karlsson (FP): bifall till ledningsutskottets forslag i första stycket om uppdrag att

verkställa kommmunfttllmäktiges beslut samt att återremittera ledningsutskottets forslag i
andra stycket om komplettering av beslutet om tillämpningen av LOV inom personlig
assistans.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Roland Karlssons åtenemissyrrkandeavseende ledningsutskottets forslag i andra
stycket mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets
förslag i andra stycket.

Propositionpå ledningsutskottets förslag i första stycket.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:I
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons äterreniissyrkande avseende
ledningsutskottets förslag i andra stycket mot att avgöra ärendet idag och finner, att

kommunstyrelsenbeslutaratt återremittera ledningsutskottets forslag i andra stycket.

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets forslag i första stycket och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslutet den 22 september 2011, § 120, att

uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges beslut skall åvila endast individ- och
myndighetsnämnden.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ledningsutskottets forslag i andra stycket om

komplettering av beslutet om tillämpningen av LOV inom personlig assistans till individw och
myndighetsnätnnden för föitydliganden.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Individ- och myndighetsnämnden

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Yngve Berlin (K) skriftlig reservation.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Justerare:

?få géjrr” >

LYSEKHNS KOMMUN
neoisrnAruasn

21312 "lll" M
Ärende

Om_ I ämnen”l _sjwlmel
mot förslaget att ytterligare finslipa konkurrensutsättningen av delar av vård och

omsorg i Lysekils kommun.

  
 

KS möte den 4 januari 2012.

Reservation,

Införandet av LOV l Lysekil visar sig vara ännu ett skott från höften beordrat från
högre ort för att förvandla social service för många, tlll business för några få.

Efter ett misslyckat försök på kommunfullmäktigeden 23 juni 2010, återkom
alliansen den 22 september 2011 och lyckades med en knapp majoritet besluta om

att delar av vård och omsorg skulle konkurrensutsättas.

En rrriljonetthundrasjuttiotvåtusen kronor (1 172 000 kr) har hittills förbrukats
av Lysekils kommun för att "öppna marknaden"och göra värd och omsorg
tillgängliga för privata vinstintressen, Lov.

Att det var ett höftskott bevisasäven av det faktum att trots kostnader på nästan 1,2
nailjoner kr, så behöver förslaget "ett förtydligande kring uppdraget samt en

komplettering av besfutet", för att finslipa marknadsfunktionerna.

Nu föreslås kommunen satsa ytterligare åttahundratjugoåttatusen krom-ror (828
000 kr) på att anpassa den sociaia förvaltningen till köp och sälj systemet. Man ökar

byråkratin hell: enkelt.

Dessa tvâ miljonerkr, visserligen statliga medei (men lika fulit skattepengar) hade
bättre behövts iden konkreta vården.

Som motståndare iii! vinstintressen inom vård och omsorg, i (lotta fall Lov, reserverar

jag mig mot beslutet att ytterligare satsa pengar för att finslipa köp och

sâljorçiernisaiionen.

"Hår att genomföra Lov i kommunerna finns statliga stimulansmeáiel.Varje
kommun kan erhålla upp tiil Zmnkr. Lysekilskoinmtm har erhåliit 2 snnkr.
Av cieesaé återstår' 828 tkr. Eláüñüiâiiåiát :ansvar för :arealen ligger på
immun:nstyrelserz" Citat ur underlaget för KS beslut den 4 januari 2012.

Kommtmistiislzci Pal tiet.

Utdragsbestyrkande: 
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§9

RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDABESLUT ENLIGT 4 KAP. 1 § OCH
RAPPORTERING ENLIGT 16 KAP 6 F § SOL SAMT BESLUT ENLIGT 9 § OCH
RAPPORTERING ENLIGT 28 F-G §§ LSS
Dnr: LKS 11-463-739

Ej verkställdabeslut enligt 4 kap I § och rapportering enligt 16 kap 6 f Socialtjänstlagen, SoL,
samt beslut enligt. 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, ska kvartalsvis av samtliga nämnder som berörs av skyldigheten att

rapportera, redovisas till Socialstyrelsen. Redovisning skall även ske tillkommunfullmäktige.

Sammanställningavseende tredje kvartalet 2011 redovisas.

Beslutsunderlag

Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2011-11-25, § 97, med tjänsteskrivelse 2011-11-01.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 155.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfulhnäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna vård- och omsorgsnämndens redovisning.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande: 
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§10

MOTION OM ATTGÖRA KUNGSGATANTILL EN BILFRI GÅGATA
Dnr: LKS 11-433-311

Torbjörn Stensson (S) har i motion 2011-11-14 föreslagit, att Lysekilskommun tillnästa

sommar tillskapaz'en bilfrigägata på Kungsgatan mellan torget och Folkets hus.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Näringslivsenheten har i tjänsteskrivelse tillstyrktmotionen. Samhällsbyggnadslörvaltningen
har föreslagit att man bifallermotionen och provar att Kungsgatan blir gâgata under sommaren

2012.

Beslutsunderlag

Torbjörn Stenssons motion 201 1-1 1-14.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 201 l- l 1- l 8.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 161.
Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-12-16.

Kommunstgøretsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt återremittera ärendet tillsamhällsbyggnadsfönraltningenför
kompletterande utredning avseende utformning, trañkfciringnun. av gågata under perioden 15
juni till 15 augusti 2012. Under utredningen skall en dialog ske med berörda handlare vid
denna del av Kungsgatan.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 11

DRIFT OCH UNDERHÅLL AVKOMUNALA GATOR OCH PARKER
Dnr: LKS 11-393-253

Kommunfullmäktigebeslutade i slutet av år 2007 att ge det helägda bolaget LysekilsEnergi
AB ett utvidgat uppdrag fr.o.m. 2008-01-01 inkluderandeVA-verksamhetenoch drift och
underhåll av bl.a. gator och parker.

Under år 2011 har samhällsbyggnadsforvaltningenfort överläggningar med bolaget kring
uppdraget drift och underhåll av gator, parker, tiitidsanläggningarm.m. Förvaltningen har i
tjänsteskrivelse 2011-12-16 forordat att dessa verksamheter fors tillbakatillkommunen att
drivas i egen regi.

Konkurrensverketsanmodan

Konkurrensverkethar i skrivelse 8 december 201 l, som en del i sin tillsyn av den offentliga
upphandlingen i Sverige, anmodat Lysekilskommun att lämna en redogörelse for de uppdrag
som kommunen lämnat LEVA i LysekilAB samt gällande avtal kring dessa uppdrag.
Kommunen skall lämna svar på denna anmodan senast 31 januari 2012.

Beslutsunderlag

Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-12-16.
Konkurrensverketsanmodan 2011-12-08.
Adzninistrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01-04.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaruttala, att styrelsen anser det viktigt att noggrant följa utvecklingen
av Konkurrensverketstillsynsärende.Tillsynsärendetaktualiserar den for kommunen viktiga
frågan om hur den aktuella verksamheten (teknisk service) bör organiseras. Mot bakgrund
härav är det nödvändigt att i ett större perspektiv genomföra en analys av a) vilkabehov
kommunenhar av tjänster inom området teknisk service (park, gata, fritid),b) i vilken
utsträckningdessa behov för närvarande tillgodosespå ett effektivt och affärsmässigt sätt och
c) hur dessa behovpå ett effektivt och affärsmässigt sätt bäst kan tillgodoses i ñamtiden.
Anaiysen bör ta tttgångspunlçt i följande olika alternativ (eller kombinationerav dem); 1)
fortsatt egenregi-utforande i bolagsfonn, 2) hel eller delvis återforing av verksamhetentill
fotvaitningsform och 3) hel eller delvis konkurrensutsättningav tjänsterna genom köp från
privata aktörer. Vid analysen ska hänsyn tas till de slutsatser och synpunkter som framkommer
iKonkurrensverketstillsynsärendesamt i de rapporter som lagts fram av KPMG den 18
augusti 2010 respektive av lekmannarevisorerna15 april 2011.

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt kommunchefenatt

0 tillställaKonkurrensverketett svar på myndighetens anmodan,

Utdragsbestyrkande:

20 (29)
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e noggrant följa Litvecklingenav Konkurrensverketstillsynsärendeoch kontinuerligt
återkommatillkommunstyrelsen med lägesrapporter i ärendet,

e utarbeta en uppdragsbeskrivningtillgrund för den analys av kommunens behovav

tjänster inom området teknisk service som berörs ovan. Uppdraget skall redovisas till
kommunstyrelsen den l februari 2012. Utredningen skall sedan färdigställas senast den
30 april 2012.

Kommunstyrelsen beslutaratt ge kommunchefen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges
sammanträde26 januari 2012 upprätta förslag till särskilt ägardirektiv tillLEVA i LysekilAB
för tiden fram till2013-03-31 avseende uppgifterna gata/park/fritid.Av det särskilda
ägardirektivetskall framgå kostnadsram samt hur redovisning av utförda uppdrag och
kostnadernaför dessa skall ske.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, att uppdraget naturvård återgår i kommunal
regi from. den l april varvid regleringav de ekonomiska förhållandenakring detta skall ske i
samråd mellan kommunen och LEVA i LysekilAB.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Kommunchefen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
LEVA i LysekilAB

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§12

REVIDERADE ÄGARDIREKTIV FÖR LYSEKILS HAMN AB OCH
KOLHOLMARNAAB
Dnr: LKS 08-396-825

Konmiunftllimäktigebeslutadevid sammanträdeden 21 december, § 181, bl.a. att låta ändra
ägardirektiven for de båda bolagen i enlighet med föreslagen inriktning och att uppdra åt
kommunstyrelsen att utarbeta forslag på förändringar att behandlaspå kommunfullmäktiges
sammanträde i januari 2012.

Lysekilskommun genomför for närvarande en Översyn av samtliga ägardirektiv for de helägda
dotterbolagen. De reviderade ägardirektiven kommer att behandlasav kommunfullmäktigeden
23 februari 2012.

Konnnunledningskontorethar utarbetat forslag till reviderade ägardirektiv för LysekilsHamn
AB och KolholmarnaAB. Dessa kommer att kompletteras med ett gemensamt ägardirektiv för
samtliga helägda bolag om kommunfullmäktige så beslutar i februari 2012.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-12-29 med förslag tillägardirektiv.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): tilläggtill det föreslagna ägardirektivet för LysekilsHamn AB,punkt 3
andra stycket- Bolaget skall med *utgångspunkti en långsiktigthållbarekonomi anpassa sig till
den karaktär av uppdrag som bedrivs i det geografiska området. Bolaget skall aktivt söka nya
kunder och tttvecklingsinöjligheter och marknadsförakonnnunens unika läge som en länk
mellan de mest miljövänligatransportformerna sjöfart och järnväg.

Inge Löfgren (MP): tillägg tillbolagens ägardirektiv i punkten som slutar med miljöhänsyn-
Det senare innebär en ständigt minskandepåverkanpå mark, luft och vatten. Fossila bränslen
skall bytas ut och avfallet återvinnas eller på annat sätt nyttiggöras. Bolaget skall upprätta
mätbara mål som följs upp årligen.

Ändring- Kommunfullmäktigesställningstagandeskall inhämtas (stryka konnnunstyrelsen).

Kent Olsson (M): avslag på Inge Löfgrens yrkande

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Yngve Berlins yrkande mot avslag.

Proposition på inge Löfgrens yrkande mot avslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå förvaltningens Förslag i övriga delar.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkande mot avslag och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkande mot avslag och finner, att

kozmmlnstyrelsen beslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i övriga delar och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna reviderade ägardirektiv för LysekilsHamn AB och
KolholmarnaAB i enlighet med upprättade förslag med följande tillägg i ägardirektivet för
LysekilsHamn AB, punkt 3 andra stycket:

Bolaget skall med utgångspunkt i en långsiktigthållbarekonomi anpassa sig till den karaktär
av uppdrag som bedrivs i det geografiska området. Bolaget skall aktivt söka nya kunder och
Litvecklingsmöjlighetei' och marknadsförakommunens unika läge som en länk mellan de mest

Iniljövänligatransportformerna sjöfart och järnväg.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

,ifiliyå;;›



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (29)
Kommunstyrelsen 2012-01-04

§13

FYLLNADSVAL TILL KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIUTSKOTT TILLIKA
STYRELSEI LYSEIQLS STADSHUSAB
Dnr: LKS 10-380-102

Ronald Rombrant (LP) länmade konmiunstyrelsen och dess ekonomiutskott samt styrelsen for
Lysekils Stadshus AB ttnder hösten. Fyllinadsvalskall genomniöras.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att utse Yngve Larsson (FP) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens
ekonomiutskott och att utse Christina Rörvall-Dahlberg(C) tillersättare.

Kommunstyrelsen beslut

Konununstyrelsen beslutar att utse Yngve Larsson (FP) till ordinarie ledamot i
kommunstyrelsens ekonomiutskott tillika styrelse i Lysekils Stadshus AB och Christina
Rörvall-Dahlberg till ersättare i kommunstyrelsens ekonomiutskott tillika styrelse i Lysekils
Stadshus AB.

Beslutet skickastill

Samtliga valda
LysekilsStadshus AB
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§14

VAL AV KOMMUNALA FÖRETRÄDARE I LEADER RANRIKE NORRA
BOHUSLÄN
Dnr: LKS 11476406

Verksamhetsledarenför Leader Ramike Norra Bohuslän har i skrivelse 201 1-12-09 aktualiserat
frågan om kommunala företrädare i föreningen under år 2012.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Leader Ranrike Norra Bohuslän 2011-12-09.

Kommunstyrelsens beslut

Konununstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) till
ordinarie ledamot och näringslivssamordnare Kristina von Sehenek till ersättare i Leader
Ranrike Norra Bohuslän under år 2012.

Beslutet skickas till

Leader Ranrike None Bohuslän
Samtliga valda
Näringslivsenheten
Troman

Utdragsbestyrkande:Justerare:
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§ 15

ANMÄLNINGSÄIQENDEN

Inkomna skrivelser:

Regeringsbeslut2011-12-01 - Swedegas ansöökan om koncession för naturgasledning i
Hallands och Västra Götalands län (dnr LKS 06-441-313).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna redovisning i protokollet.

Utdragsbestyrkande:Justerare:
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§16

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OCH
KOMMUNCHEFEN

Kommunstyrelsens ordförande informerarom följande frågor:

e Seabased
0 Samarbetet med våra grannkommuner
o Byggmax etablering

Konnnunchefen informerarom följande ñâgor:

o SCB:s medborgarundersökning
o Förändrad förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare:
, Utdragsbestyrkande:
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§ 17

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll m 201 l-12-14.
Ekonomiutskottetsprotokoll-
Kommunstyrelsens ordförande - nr 15-19/201 1
Kommunchefens delegationer-nr 5-7/201 l
Administrativechefens delegationer-m' 17-20/2011
Personalchefensdelegationer-m' 1/2011
Personalsekreterarensdelegationer m» nr 1-21 l/20l1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 4 januari 2012.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 18

ANMÄLNlNGSÄRENDEN/BOLAGS-OCH RÄDSPROTOKOLL

LEVA i LysekilAB - protokoll från styrelsemöte nr 7/20] 1-10-18 och nr 8/2011-11-21.

RäddningstjänstförbtlndetMitt Bohuslän - förbundsdirektionensprotokoll 201 l-l 1-24.

Samordningsdtörbundet Norra Bohuslän - protokoll 2011-11-23.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar redovisningen i protokollet.

Utdragsbestyrkande:
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