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BESLUTANDE:

 

Mats Karlsson, 1:e vice ordf. (M)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S)
Torbjörn Stensson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)
Jan-OlofJohansson (S)
Anneli Strand (S)
Klas Mellgren (S)
Kent Carlsson (S)
Margareta Ltzndqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
Roland Karlsson (FP)
Annika Dahlberg(FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher* (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieKjellgren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Inge Löfgren (MP)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
Sven-Gunnar'Gunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda komnmnfullmäktige, 32 ordinarie ledamöter och 6 ersättare
närvarande.

Ersättare

Siv Lycke (C)
Susanne Baden (MP), § 1-9
CamillaKarlsson (FP)
Eva Leandersson (S)
Lars-ErikJacobsson (SP)
Jan Ivarsson (M)
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§ 1

INFORMATION OM HÄLSOKÄLLAN

Åsa Karlsson och Henrik Erlandsson, beredningen för Hälsa inom Fyrbodals
kommunalförbund, informeraro1n Hälsokällan och projekt för foräldrastöd.

Kommunfullmäktigeantecknar informationen.

Justerare: -1 f, Utdragsbestyrkande:
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§2

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM
SLUTREDOVISNINGAVINVESTERINGAROVERSTIGANDE2 MNKR
Dnr: LKS 11-469-040

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation till konnnunstyrelsens ordförande 6 december2011
ställt följande frågor om slutredoxtisning av investeringar:

1. Hur många projekt överstigande 2 mkr har sedan 2007 aktiverats i kommunens redovisning?
När ägde senast en slutredovisning till fullmäktige rum?

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

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

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 201 1-12-06.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-12-21, § 176.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

l. Antalet projekt överstigande 2 mnkr som har aktiverats i kommunens redovisning
under perioden 2007-2011 uppgår till23. Avdessa utgör ombyggnaden av

Stångenässkolan 6 delobjekt som aktiverats under perioden. En slutredovisning i
kommunfullmäktigehar inte ägt rum under perioden 2003-2011. Tekniska
förvaltningen slutredovisade ett antal investeringsprojekt under våren 2005, dessa
behandladesav konnnunstyrrelsen vid sannnanträde20 april 2005 men fördes inte
vidare tillkonamunfullmälctige.

2. De av kommunfullmäktigeår 2003 antagna ekonomistyrningsprincipernahar inte
implementerats i förvaltningsorganisationenpå ett sådant sätt att de beslutade
rutinerna verkställts. För närvarande pågår en översyn av de aktuella riktlinjernai
samråd med våra revisorer.

3. Kommunstyrelsen får efter utredning avgöra om en retroaktiv redovisning för åren
2007-2011 är möjlig att genomföra. Inom samhällsbyggnadsförvaltningenoch
ekonomienhetenpågår som angivits ovan ett arbete i dialog med konnnunrevisionen
med syfte att snarast länma förslag på investerings- och exploateringsreglenrente.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§3

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM
UTVÄRDERJNGENAVBOLAGISERING AVDE TEKNISKA
VERKSAMHETERNAl LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-473-107

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande den 11 december
201 l ställt följande ñågor om utvärderingen av bolagisering av de tekniska verksamheterna i
Lysekilskommun:

Varför har rapporten inte avrapporterats till kommunfullmäktigetrots att det nu gått ca 16
månader sedan den lämnades till kommunen?

Vad kostade den?

Har en åtgärds/handlingsplantagits fram mot bakgmnd av KPMGzs allvarliga påpekanden?
Kan vi i kommunfullmäktigetillsammansmed svaren i denna interpellation ta del av denna
plan?

Beslutsunderlag

Interpellation ñân Ronald Rornbrant (LP) 2011-12-1 l.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas igen då den inte besvaradespå
sammanträdet20 l 1 - 12-2 l

.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga l

Under mars nrånad kommer kommunens styrning av dotterbolagen att behandlas.Bl.a. gäller
detta förslag till reviderade ägardirektiv. Kommande förslag baseras på flera olika
revisionsrappoiter, samt utvärderingen av de tekniska verksamheterna.

KPMG:s utvärdering har behandlats i kommunstyrelsen men inte redovisats i
kommunfullmäktige.Vad gäller de tekniska verksamheternainom LEVA har hela
affársrelationenvarit föremål för en fortlöpande 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 behandlades frågor som specifikt rör den
fortsatta tekniska verksamhetenatt behandlas.

Vid kommunfullmäktigesmöte i mars kommer styrning och uppföljning av bolagen att vara

ett ärende för beslut.

Justerare:
N J, Utdragsbestyrkande:

“ä”
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Svar på fråga 2.

KPMGzs utvärdering av de tekniska verksamheternakostade 182 790 kronor (110 timmar och
8 besök i Lysekilskommun)

Svar på fråga 3.

Styrningen av kommunens samtliga bolag är for närvarande föremål för en samlad
genomarbetnjng.

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

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 4

MOTION OM UNGAS INFLYTANDEI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-4-109

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-01-09 föreslagit, att Lysekilskommun ska
anordna årliga demokratidagardär unga och politikermöts för att diskutera vad och hur unga
vill ha inflytande.Christensson föreslår dessutom, att kommunen inför en ungdomspott där
unga kan söka pengar för olika aktiviteter och projekt samt att kommunen ska införa en egen
Version av Kungsbackasmetod ”barbrobetalarxse”.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Fredrik Christenssons motion 2012-01-09.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Bildningsnäimiden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

rfä-ffii?
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§ 5

MEDBORGARFÖRSLAG OM ”SKOLFLYTTSKARUSELLEN”
Dnr: LKS l2-l6-291

Anita Lannesjö, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-01-17 föreslagit, att
kommunadrninistrationenskall flyttatillGullmarsskolan när lokalernadär blir tillgängliga.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anita Lannesjö, Lysekil,2012-01-17.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§6

REDOVISNING AVINVESTERINGNORRA HAMNEN
Dnr: LKS 08-410-055

Hamnföxwtaltningen har i samarbete med samhäilsbyggnadsfoivaltningen utarbetat en

redovisning av investeringen i Norra hamnen.

Beslutsunderlag

Redovisning Norra bananen Lysekil.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-04, § 6.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): att återremittera ärendet tillkonnnuzistyrelsen för följande kompletteringar

- Redovisning för bygget mellan stora bryggan och Ålevik saknas.

- En medfinansieringfrån PM fastigheter med 4 milj. kr av denna sträcka har villkorats
med krav från fastighetsbolaget att få ytterligare byggplaner' godkända av fullmäktige.
Hur påverkardenna tvivelaktiga ekonomiska och juridiska överenskommelse
kommunens kostnader for Norra Hamnen projektet?

- Vad händer med medfinansieringenom kommunfuilmäktigeanser/inser att det till

exempel är en överetableringav köpebostäder i området och säger nej till
detaljplanerna?

- Har kostnaderna för Norra I-Iamnens nya småbåtshamn räknats in i strandpromenaden?

- Det saknas ekonomisk redovisning för de båtplatser som har sin angörning i

strandpromenadbryggan.Vi kräver en redovisning av finansieringenav den
konnnunala småbåtshamnensdel i kostnaden.

- Det saknas också ekonomisk redovisning för lnlruvida den privata hamnen Havsbo

Båtplatser AB som har 23 båtplatser förtöjda i strandpromenadenbetalarkommunen
för dessa platser.

- Servicebyggnaden hyrs av PM fastigheter och det saknas redovisning om vad den
kostar och vem som betalar! Småbåtshamnen, gästhamneneller den nya framsidans

promenadstråk?

Roland Karlsson (FP): avsiag på Yngve Berlins återremissyrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Yngve Berlins återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.
Om kommunñlllmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsensförslag.

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 och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 7

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

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

magasin för lagring och hantering av gods och produkter tillByggmax distributionslager i

Lysekilssödra hamnområde. Etableringenhar skett under hösten och fn. hyrs 9 200 kvm i tre

kalla nragasin. Ytterligarekalla magasinsytorefterfrågas.

Utöver dessa kalla utrymmen skall Kolholmarnauppföra ett frostfritt magasinpå ca 2 600
kvm. För den sakens skull har magasin 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 snart finansieringenär 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-ñntligarnagasinen 1,2 och 8 är 0,9 mnkr samt takomläggningpå magasin 2 är 2,2 rrmkr.
Stora renoveringsarbetensom nu var tvungna att utföras för att säkerställa att magasinenär

täta samt uppfyller el- och brandskyddskrav.

KolholmarnaAB har av kommunen tidigare i år erhållit konnnunal 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 för Kustbevakningens
anläggning har blivit ca 1,5 mnkr dyrare än budgeterat till följd av mer bergssprängningoch

mer muddring än beräknat.

För att klara ut dessa investeringargenom lån måste KolholmarnaAB erhålla kommirnal

borgen, varför bolaget ltemställer om kommunal borgen om 14 mnkr.

Beslutsunderlag

Skrivelse från VD i KolholmarnaAB 2011-12-27.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-01-04, § 7.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Inge Löfgren (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg, att 0,60 % per år på
utestående skuldbeloppskall utgå som borgensavgiñ.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Roland Karlsson (FP): bifalltill Ronald Rombrants tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunñillmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot avslag.

Proposition på Ronald Rombrants mfl. tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mfl. tilläggsyrkande och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Koimnunfullmäktige beslutaratt bifallañamställningen från KolholmarnaAB på kommunal
borgen om 14 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutar att 0,60 % per år på utestående skttldbelopp skall utgå som

borgensavgift.

Beslutet skickastill

KolholmarnaAB
Ekonomienheten

 

Justerarc: Utdragsbestyrkande:
/"'\ a' f
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§ 8

INFÖRANDE AV LOV I LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 08-451-731

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 september 2011 att from. år 2012

tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom följande områden:

0 Kommunal familjerådgixrning
Daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin
Boendestöd inom socialpsykiatrin
Dagligverksamhet enligt LSS
Personlig assistans enligt LSS0

0

O

0

Kommunfullmäktige beslutade dessutom att, genom ett tillägg i reglemente, ge individ- och
myndighetsnämnden och vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att verkställa
kommunfullmäktigesbeslut.

Individ- och myndighetsnänmden har i protokoll den 1 november 2011 begärt ett

förtydligande kring uppdraget samt föreslagit en komplettering av beslutet.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnämndens protokoll 2011-11-01, § 205, med tjänsteskrivelse 2011-
10-18.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 154.
Konnnunstyrelsensprotokoll 2012-01-04, § 8.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Torbjörn Stensson (S): bifalltiil kommunstyrelsens förslag.

Ann-Charlotte Strömwall (FP): att återremittera ärendet för att avvakta utvärderingen av

Individ- och myndighetsnämnd och Vård- och omsorgsnämnd.

Håkan Smedja(V): bifalltillAnn-Charlotte Strömwalls åteiremissyrkande.

Jan-Olof Johansson (S) och Torbjörn Stensson (S): avslag på Ann-Charlotte Strömwalls
återremissyrkande.

Yngve Berlin (K): avslag på konnnunstyrrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsorditing:

Proposition på Ann-Charlotte Strömwalis mfl. åteiremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

iskáâ ”
'
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Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ann-Charlotte Strömwalls mfl. återremissyrkande mot att

avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst for att avgöra ärendet idag.

Nej -röst for att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 22 ja-röster, 15 nej-röster och 1 ledamot som avstår att

genom en minoritetsåterremiss återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att avvakta
utvärderingen av lndivid- och myndighetsnänmd och Vård- och omsorgsnämnd (se
omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfulhnäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att avvakta
irtvärderingen av Individ- och myndighetsnänznd och Vård- och omsorgsnämnd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Individ- och myndighetsnänniden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
_ø
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§ 8
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST- NÄRVARO-/OMRÖSTNINGSLISTA.

Mats Karlsson _-
_-

Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson -I
-H
_-
_-
-i
_-
_-
_-
-I
_-
_-
2-
_-
-i
-=
_-
_-
_-
_-
-i
_-
__--

ThomasFalk Lars-Erik Jacobsson
_-
l-
-i
_-
__--
_-
_-
_-
-I

Tom Govik -l
Inge Löfgren _-
Siv Linnér -2
-i
_--I
_-

22 15 1
 

Justerare: 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
RAPPORTERINGENLIGT 28 F-G §§ LSS
Dnr: LKS 11-463-739

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 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 till
kommunfullmäktige.

Sammanställningavseende tredjekvartalet 2011 redovisas.

Beslutsunderlag

Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2011-11-25, § 97, med tjänsteskrivelse 2011-! 1-01.

Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 155.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-01-04, § 9.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna vård- och Omsorgsnämndens redovisning.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§10

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATOR, PARKER NLM. SAMT SÄRSKILT
ÄGARDIREKTIVTILLLEVA I LYSEKILAB
Dnr: LKS 11-393-253

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

Under år 2011 har samhällsbyggnadsförvaltningenfört överläggningar med bolaget kring
Lippdraget drift och underhåll av gator, parker, fritidsanläggningarman. Förvaltningen har i

tjänsteskrivelse 201l-12-l6 förordat att dessa verksamheter törs tillbakatillkommunen att

drivas i egen regi.

Konnnunstyrelsenbeslutadevid sitt sammanträde4 januari 2012, § 11, att ge kommunchefen
i uppdrag att inför kommunfullmäktigessammanträde26 januari 2012 upprätta förslag till
särskilt ägardirektiv tillLEVA i LysekilAB för tiden fram till2013-03-31 avseende
uppgifterna gata/park/fritid.Av det särskilda ägardirektivet skall framgå kostnadsram samt

hur redovisning av utförda uppdrag och kostnaderna för dessa skall ske.

Beslutsunderlag

Tf. enhetschefens tjänsteskrivelse 201 1-12-16.
Konkurrensverketsanmodan 201 1-12-08.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01-04.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-01-04, § 1 1.
Kommnnchefens tjänsteskrivelse 20 l 2-0 1 -l 8.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-26, § 19

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med ändring, att ersättning till
LEVA skall utgå med 11,6 mnkr.

Hans Nordlund (M): bifalltillRoland Karlssons yrkande.

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet.

Roland Karlsson (FP): avslag på Ronald Rombrants återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Utdragsbestyrkande:

›

17 (25)
 

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-01-26 18 (25)

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag med Roland Karlssons 1n.f1. ändringsyrkandeatt ersättning tillLEVA skall utgå med
11,6 mnkr.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants yrkandeom återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.Ta-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst for bifalltill Ronald Rombrants återremissyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 35 ja-röster, 1 nej -röst och 1 ledamot som avstår att avgöra
ärendet idag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Roland Karlssons mil.
ändringsyrkandeatt ersättning tillLEVA skall utgå med 11,6 mnkr och finner, att

kommunfulimälctigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag och Roland Karlssons mil.
ändringsyrkande.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt faststäilaföljande särskilda ägardirektiv för LEVA i Lysekil
AB avseende drift och ttnderhåll av kommunala gator och parkermm.:

Bolaget skall under perioden 2012-04-01-»2013-03-31svara för anläggning,drift och
underhåll inom verksamheternagata-parkenligt samhällsbyggna(lsföwaitningens
anvisning och vara av samma omfattningsom under perioden 2011-2012. Uppdraget
inkluderarSnöröjning på kommunala gator och anläggningarsamt administration av

Snöröjning på enskildavägar. I uppdraget inkluderas även skötseln av Norra och Södra
hamnen. Bolaget skall även svara för drift och underhållav anläggningar/badplatser
inom bildningsförvaltningensfritidsenhetenligt särskild anvisning.

För detta uppdrags genomförande erhållerbolaget ett belopp på 11,6 mnkr. Beloppet
utbetalasmånadsvis i efterskott med 1/12-del per månad.

Bolaget skall månadsvis tiliställakommunen en redovisning över uppdragets
genomförande innehållandekostnader och tidsåtgång samt var arbete utförts inom
respektive uppdragsområde. För samhällsbyggnadsföivaltningenskall en

särredovisning ske rm- Lysekil,Brastad och Skaftö och uppdelat på områdena gata och

 

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
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park. För fritidsenheten skall särredovisning ske på områdena gräsplaner,
konstgräsplanet' och badplatser.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt LEVA i LysekilAB att snarast kalla till en extra

bolagsstämma F61' antagande av detta ägardirektiv.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdraget naturvård återgår i kommunal regi fr.o.1n. den 1

april varvid reglering av de ekonomiska förhållandenakring detta skall ske i samråd mellan
kommunen och LEVA i LysekilAB.

Beslutet skickas till

LEVA i LysekilAB
Samhällsbyggnadsforxraltningen
Arbetsmarknadsenheten

 

Justerare: .J Utdragsbestyrkande:
_
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- NÄRVARO-1 OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 10

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson i_
S1

Jan-OlofJohansson
-Ã
_-
_-
-1
i_
-=
-I
_-
_-

Christina Rörvail-Dahlberg Siv Lycke
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_i_-
-Ã
_-
_-
-Ã
_-
_-
-i
_-
TI
:i-Ã
-Ã
_-
_-
_-
_-
_Ii-
-Ä
-Ã
-Ä
_-
-=
-2
-2

Marianne Larsson -2
_Ä_-

Sven-GunnarGunnarsson
35 l 1
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ l i

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

Kommunfullmäktigebeslutadevid sammanträdeden 21 december, § 181, bla. att låta ändra
ägardirektiven for de båda bolagen i enlighet med föreslagen inriktning och att uppdra åt
kommunstyrelsen att utarbeta förslag på förändringar att behandlaspå konnnunfulimäktiges
sammanträdei januari 2012.

Lysekilskommun genomför för närvarande en Översyn av samtliga ägardirektiv för de
helägda dotterboiagen. De reviderade ägardirektivenkonnner att behandlasav

kommunfuilmäktigeden 23 februari 2012.

Kommunledningskontorethar utarbetat förslag till reviderade ägardirektiv for LysekilsHamn
AB och KolholmarnaAB. Dessa konnner att kompletteras med ett gemensamt ägardirektiv
för samtliga helägda bolag om kommunfullmäktigeså beslutar i februari 2012.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-12-29 med förslag tillägardirektiv.
Kommunstyrelsens protokoil2012-01-04, § 12.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): tiliägg tillbolagens ägardirektixr, klimat och miljömål- Bolaget skall
aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget skall upprätta mätbara mål som

följs upp och redovisas årligen.

Ronaid Rombrant (LP): att återremittera ärendet.

Roland Karlsson (FP): bifailtillRonald Rombrants återremissyrkandeför att behandla
ägardirektiven tiitsammans med översynen av övriga ägardirektiv.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants nrtl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på konnnunstyreisens
förslag och Inge Löfgrens tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mil. äterremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfuilmäktigebeslutaråterremittera ärendet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet tillkommunstyrelsen för att behandla
ägardirektiven tillsammansmed översynen av övriga ägardirektiv.

Beslutet skickas till

Konamunstyrelsen

 

Utdragsbestyrkande:Justerare:
p
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§ 12

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunfullmäktigeantecknar följande amnälningsärende:

Beslut från Kammarrätten i Göteborg 2011-12-27 att inte meddela prövningstillstånd -

laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att i budget för 2011 höja borgensavgiften
till0,6 % (Dnr LKS 10-482-109)

 

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
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§13

AVSÄGELSEFRÅN LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Gunnel Pettersson (S) har i skrivelse 2012-01-18 avsagt sig Ltppdraget som ledamot i
kommunfullmäktigep.g.a. hälsoskäl.

Beslutsunderlag

Gunnel Petterssons skrivelse 2012-01-1 8.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sannnanräkning.

Konununfullluäktigebeslutaratt ñamföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Gunnel Pettersson
Länsstyrelsen
Nämndsekretariatet
Troman

 

Justerare:
y

Utdragsbestyrkande:
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§14

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I BILDNINGSNÄMNDEN
Dnr: LKS 10-330-102

Gunnel Pettersson (S) har i skrivelse 2012-01-18 avsagt sig uppdraget som ledamot i

bildningsnänmdezap.g.a. hälsoskäl.

Beslutsunderlag

Gunnel Petterssons skrivelse 2012-01-18.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Konmiunfullmäktigebeslutaratt överlämna ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ñamtöra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Gunnel Pettersson
Valberedningen
Bildningsnämnden
Nämndsekretariatet
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:


