
 1 (4)
LysE KI Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOWi M U N

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 16.00% 17.10
Ajournering16.45-16.55

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Hans Nordlund (M)
Yngve Larsson (FP) Sven-Gunnar Gunnarsson (S)
Aim-Charlotte Strömwall (FP) Torbjörn Stensson (S)
Kent Olsson (M) Per-GunnarAhlström (K)
Christer Hammarqvist (C), ersättare för Christina

Rörvall-Dahlberg
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Ann-Mari Söderström (S), ersättare törJan-Olof
Johansson (S)
Inge Löfgren (NLP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:
Lena Fischer, kommunchef
lviaria Vikingsson, samhällsbyggnadschef
Ola Lngevaldson, administrativ chef, sekr.

Paragrafer:

S ekretera re:

  
 
 

Ordförande:

Roland 'arlssy/ g.
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ANSLAGSBEVIS:

Nänmd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningslcontoret

Sannnanträdesdatum: 2012-01-26 .lfisteringsdatiimz\g 2012-01-26

Anslagsdatum: 2012-01-26 Xnsja 'âtünádt galne? 2012-02-17

Bevis om tillkännagivandeav justering: .
.lik.. . . . ..k)
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Kommunstyrelsen 2012-01-26

§ 19

SÄRSKILTÄGARDIREKTIV TILL LEVA I LYSEKILAB AVSEENDEDRIFT OCH
UNDERHÅLL AV GATOR,PARKERM.M.
Dnr: LKS 11-393-253

Kommunstyrelsen beslutadevid sitt sammanträde4 januari 2012, § 11, att ge konnnunchefen i

uppdrag att inför kommunfullmäktigessammanträde26 januari 20l2 upprätta förslag till
särskilt ägardirektiv till LEVA i LysekilAB för tiden fram till2013-03-31 avseende

uppgifterna gata/parkffritid.Av det särskildaägardirektivet skall framgå kostnadsram samt hur

redovisning av utförda uppdrag och kostnaderna för dessa skall ske.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-04, § 19.
Kommunohefens tjänsteskrivelse 2012-01-18.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill förvaltningens förslag.

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltill förvaltningens förslag med ändring, att ersättningen till

LEVA i Lysekil för uppdragets utförande skall ändras till 11,6 mnkr.

Inge Löfgren (MP): bifalltillKlas-GöranHenrikssons yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Mats Kartssons yrkande1n0t Klas-GöranHenrikssonsmil. yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Mats Karlssons yrkandemot Klas-GöranHenrikssons mål.

yrkandeoch finner, att konnnunstyrelsen beslutarbifallaMats Karlssons yrkande.

Omröstning begärs.

Komrnunstyreisen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillMats Karlssons yrkande.

Nej -röst för bifalltillKlas-GöranHenrikssons mfl. yrkande.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

:ZA ,stygg
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Kommunstyrelsen 2012-01-26

Omröstningsresuitat

Kommunstyrelsen beslutarmed 6 ja-röster, 4 nej -röster och 1 ledamot som avstår att bifalla

Mats Karlssons yrkande (se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa följande särskilda ägardirektiv för LEVA i Lysekil
AB avseende drift och underhåll av kommunala gator och parkermm.:

Bolaget skall under perioden 2012-04-01-2013-03-31svara för anläggning,drift och

underhåll inom verksamheternagata-parkenligt samhällsbyggnadsföxwmltningens
anvisning och vara av samma omfattningsom under perioden 2011-2012. Uppdraget
inkluderarSnöröjning på kommunala gator och anläggningar samt administration av

Snöröjning på enskildavågar. I uppdraget inkluderasäven skötseln av Norra och Södra

hamnen. Bolaget skall även svara för drift och underhållav anläggningar/badplatser
inom bildningsförvaltningensfritidsenhet enligt särskild anvisning.

För detta uppdrags genomförande erhållerbolaget ett belopp på 11,3 mnkr. Beloppet
utbetalas månadsvis i efterskott med 1/12-del per månad.

Bolaget skall månadsvis tillställakommunen en redovisning över uppdragets
genomförande innehållandekostnader och tidsåtgång samt var arbete utförts inom

respektive uppdragsområde. För samhällsbyggnadsförvaltningenskall en särredovisning
ske för Lysekil,Brastad och Skaftö och uppdelat på områdena gata och park. För

fritidsenheten skall sårretlovisning ske på områdena gräsplaner, konstgräsplaner och

badplatser.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt LEVA i LysekilAB att snarast kalla tillen extra

bolagsstämma för antagande av detta ägardirektiv.

Denna paragraf förklarasomedelbart justerad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Justerare:

.

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 19

Roland Karlsson

Yngve Larsson

AmyCharlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina Rörvall-Dahlberg
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson
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(s) x '

Margareta Lundqvist (S) X -
Inge Löfgren (MP) X _
Yngve Berlin (K) X

Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP) x

Lars Björneld Ersättare (FP)

Daniel Nilsen Ersättare (FP)
Hans Nordlund Ersättare (M) X

Christer Hammarqvist Ersättare (C) X

Torbjörn Stensson Ersättare (S)
Ann-Mari Söderström Ersättare (S)

Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)

Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)

HH

Justerare: Utdragsbestyrkande: 


