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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf. (M) Henrik Källén (K)
Margareta Carlsson, 2:e Vice ordf (S) Klaus Peters (M)
Torbjörn Stensson (S) Jerry Jacobsson (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Stig Berlin (K)
Jan-OlofJohansson (S) Eva Leandersson (S), § 15
Klas Mellgren (S) ElisabethÅkerman (M)
Kent Carlsson (S) Jan Ivarsson (M)
Eva Leandersson (S), §§ 16-34
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (obunden)
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP), §§ 15-21
Yngve Larsson (FP)
Håkan Möller (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Lars»Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 30 ordinarie ledamöter och 7 ersättare
närvarande.
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§15

NY LEDAMOT OCH ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dm: LKS 10-379401

Länsstyrelsen har i beslut2012-02-07 utsett Eva Leandersson tillny ledamot i

kommunfullmäktigeoch Lena M Hermansson tillny ersättare i kommunfullmäktige for
Socialdemokraternaefter Gunnel Pettersson.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut2012-02-07.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa Eva
Leandersson och Lena M Hermansson xtälkomna tillkommunfullmäktige.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 15

INFORMATION OM KOMMUNALFÖRBUNDETFYRBODAL

FörbundschefLars Lindén informerarom verksamheteninom kommunaltörbundetFyrbodal
och aktuella frågor inom kmmnunalförbundet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§17

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) OM
KOMMUNFULLMÄKTIGESPROTOKOLLMM
Dnr: LKS 12-27-109

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation ställt tre frågor tillkommunfullmäktiges
ordförande med anledning kommunfullmäktigesbehandling2011-10-27 av frågan om

antagande av leverantör avseende exploatering av planområdet Kristinebergsvägen,
Fiskebäckskil.

Det är Rornbrants uppfattning, att kommunfullmäktige i anslutning tillbehandlingenav detta
ärende ställde sig bakom ett yrkande om att "ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en

kvalitetssäkradprocess vid försäljning av mark och andra tillgångaroch att kommunstyrelsen
återkommermed förslag till kommunfullmäktigesenast i februari 2012”.

Rombrants tre frågor är följande:

l. Varför har ovanstående beslut inte protokollförts?

2. Vad avser kommunfullmäktigesordförande göra för att rätta till felet?

3. Slutligen, det har på sistone varit väldigt många turer kring fullmäktiges kallelser,
möten och protokoll, vilketförlöjligatkommunen och skadat kommunens anseende.
När brister kommer så i dagen när det gäller ting som är så centrala för demokratin, då
är det mycket illaoch allvarligtställt, anser jag. Så, vilkainitiativ avser

kommunfullmäktigesordförande att ta, så att felen inte upprepas?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-02-06.
Interpellationssvar från kommunfullmäktigesordförande 2012-02-22.

Korninunfullmäktigebeslutaratt interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktigesordförande lämnar följande svar:

l. Avanteckningarna från sammanträdet framgår att det togs ett särskilt beslutom

yrkandet. Sekreteraren uppfattade att det fanns en osäkerhet kring detta besluts status

som behövde utredas ytterligare. Frågan blev dock inte föremål fören kompletterande
utredning, delvis beroendepå att beslutsfattandeti efterhand inte gick att kontrollera
via web-TV och radio. Vid protokollets slutliga utformning förbisågs att protokollföra
detta beslut.

2. Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande kommer yrkandetatt tas upp som

ett förslag på kommunstyrelsens sammanträde7 mars.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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3. Konnnunfullmäktigespresidium har hatt en genomgång med sekreteraren om

gällande rutiner kring kallelser samt ñâgor kring protokollforingoch justering. En del
av problematikenkan förklarasav bristande personella resurser. Presidietkommer
också hädanefteratt föra noggranna anteckningar i de olika ärendena och betona
vikten av att de utsedda justerarna också gör detta. Dessutom kommerjag återigen att

göra klart för ledamötema hur viktigt det är att de lämnar sina yrkanden skriftligt.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§18

UPPDRAG TILL ECOMMUNSTYRELSENATTTA FRAM EN KVALITETSSÄKILAD
PROCESS VID FORSALJNING AVMARKOCH ANDRA TILLGÅNGAR
Dnr: LKS

Kommunfullmäktigebehandladevid sammanträde2011-10-27 frågan om antagande av

leverantör avseende exploatering av planområdet Kristinebergsvägen,Fiskebäckskil.I

anslutning tillbehandlingenav detta ärende ställde sig kommunfullmäktigebakom ett

yrkande från Ronald Rombrant (LP) om att ”ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en

kvalitetssäkrad process vid försäljning av markoch andra tillgångaroch att kommunstyrelsen
återkommermed förslag tillkommunfullmäktige senast i februari 2012”. Detta beslutblev

aldrig protokollfört.

På förfrågan från ordföranden beslutarkommunfullmäktigeenhälligt att behandlayrkandet
igen varefter ordföranden ställer proposition på yrkandet med den justeringen att

kommunstyrelsenskall återkomma i maj 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallayrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en kvalitetssäkrad

process vid försäljning av markoch andra tillgångaroch att kommunstyrelsenåterkommer

med förslag tillkommunfullmäktigesenast i maj 2012.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsforvaltningen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§19

INTERPELLATIONF RONALIJ_ROMBRANT (LP) OM KVALITET,
ORDNING OCH REDA NAR DET GALLER PROTOKOLLOCH KALLELSER
Dn1': LKS 12-29-109

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-02-07 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande om kxralitet, ordning och reda när det gäller protokoll och
kallelser:

1. Varför följer Du inte kommunstyrelsens reglemente, som kommuniiillmäktige
beslutat,när det gäller ledningsutskottets protokollsjustering?

2. Varför finns inte ekonomiutskottetskallelser och protokoll utlagda på kommunens
hemsida?

3. Trotsatt nämndsekretariatenhar centraliserats kan konstateras att rutinerna ser väldigt
olika ut i konnnunen. Varför lägger inte nämnderna, så som kommunstyrelsen gör, ut

handlingarpå hemsidan?

4. Slutligen, vilketansvar anser Du att du i din roll som kommunstyrelsens ordförande
har vad det gäller kvaliteten på kommunens kallelser och protokoll? Och vad avser Du
att göra för att höja kvaliteten?

Beslutsunderlag

Interpeilation från Ronald Rombrant (LP) 2012-02-07.
Interpellationssvar' från kommunstyrelsens ordförande 2012-02-23.

Kommunfullmäktigebeslutaratt interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar:

l. Jag har följt den praxis som sedan slutet av 80-talet använts vid protokollföringoch

justering av ledningsutskottets protokoll. Dessa protokoll har endastjusterats av

ordföranden. Jag kan också konstatera att detta inte är förenligt med reglementet. Jag
kommer att ta initiativ tillen översyn av reglementet i denna del. Intill dess kommer
ledningsutskottets protokoll att justeras av ytterligare en person.

2. Ekonomiutskottets administration skall skötas av ekonomienhetenmed
ekonomichefensom ansvarig. På grund av de uppgifter som utskottet skall ha är det
svårare att fastställa en sammanträdeskalendersom gäller för hela året. Tidvis kan
utskottet behöva sammanträdavarje vecka. Förvaltningen har i uppdrag att snarast

lägga ut ekonomiutskottetskallelser och protokoll på hemsidan.

3. Varjenämnd har att med stöd av gällande lagstiftning och reglementenbeslutaom

formerna för kallelse till nämndens sammanträde.Det finns ingen skyldighet för
nämnden att publicera underliggandehandlingartill föredragningslistan. Under de
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

1
Nll _jf5 t! /t/M.. 71/



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-02-23 9 (26)

senaste åren har förvaltningens arbete koncentrerats på att digitalisera kallelser och
handlingartill ledamöter och ersättare i nämnderna. En publicering av alla handlingar
på hemsidan kräver ett omfattande arbete med att bedöma dessa utifrån bl.a.
sekretesslagen och personuppgiftslagen. Dessa administrative resurser saknas f.n.

4. Jag följer ñâgan noga och fören regelbunden dialog med förvaltningen kring dessa
frågor.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§20

INTERPELLATIONERFRÅN STIG BERLIN (K) OCH INGE LÖFGREN (MP) OM
NEDLÄGGNINGEN AV LYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-3s-293,12-43-293

Stig Berlin (K) och Inge Löfgren (MP) har i två separata interpellationer ställt ett antal ñågor
tillkommunstyrelsens ordförande om nedläggningen av Lysehemmet.

Stig Berlin ställer följande frågor:

Hur bemöteransvariga politikeropinionen mot beslutet att lägga ned Lysehennnet?

Tänkerkommunalrådet upprätta en dialog med de medborgare som engagerat sig i frågan om

att xiärna omsorg i alla kommundelar och vill slå vakt om de fastigheter och den vård vi själva
kan styra?

Inge Löfgren ställer följande frågor:

Varför har inte kommunstyrelsen och dess ordförande äterrapporterat den kraftigt förändrade
planeringsmodellensom redovisades för kommunfullmäktige2009?

Varför frângär kommunen sitt nyckeltal på 5,5 % för att beräknabehovetav antalet platser för
särskilt boende?

Hur kan kommunledningenacceptera den stora brist på särskilt boende som uppstår med
nedläggningen av Lysehemmet?

Beslutsunderlag

Interpellation från Stig Berlin (K) 2012-02-16.
Interpellation från Inge Löfgren (MP) 2012-02-20.
Interpellationssvar' från kommunstyrelsens ordförande 2012-02-23.

Kommunfullmäktigegodkänner att intetpellationerna får ställas och behandlas i ett

sammanhang.

Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar:

-Under 201l har det funnits i genomsnitt 12 lediga lägenheter på våra äldreboenden. Varje
plats kostar ca 500-600'

»I rapporten Genomlysningenav socialnämndens verksamhetsområdediskuteras behovetav

olika typer av boenden. Genomlysningenföreslog bl.a.

*atten modell skulle rasjiarnför att beräknabehovet avplatser i SÄBO. Arodellenföreslogs
anpassas utifrån en zzrveckladorganisation och nya arbetsmetoderinom hemtjänst och

henzsjzzkvård
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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*attreducera antalet vårdboenden i SÄ-BO med ca 20platser.

Vi kommer att behöva ta ställning tillvilkenmodell vi ska räkna utifrån nya seniorboenden på
gång. . .nya trygghetsbostäder. . .kopplingen tillhemtjänst och hemsjukvårdens utveckling.
Den enskildes egna Önskemålosv. Det vi kan se idag är att vi har halt for många platser.

-Kommunens revisorer har genomfört en särskild granskning av våra särskilda boenden i

kommunen. Där granskade man bland annat kommunensplaneringoch framförhållningav

särskilda boenden. Rapporten är daterad 25 februari 2011. Revisionen skriver bland annat att

"Den genomljøsningsom genon-zfâiiris av socialnäimndens verksamheter' innehålleren grundlig
beskrivningoch (malys av vård och omsorg och äldreboende iLysekilskozmnzm. Vi bedömer

cm* det underlagom dimensioneringav värd och omsorg och äldreboenden som

genomlysningenpresenierai' är en relevantprognos av detñramtidci behovet. Vår' bedömning
är att om kommzznen stinzzzlerai'_ñamrcrgcmdeav boendeformersom nyggbeisboendeoch

läigeziheter' kommer belzoveiav SÄBO Ininskayrfeirligctre. "

-Allt flervillbo kvar hemma, även om man har stora omsorgs- och omvårdnadsbehov. Det

har blivit mer möjligt att kunna få göra det, eftersom det skett en utveckling inom hemtjänst
och hemsjukvård. Idag kan kommunernaerbjuda ett helt annat omhändertagande i det egna

boendet, mot för bara några år sedan.

-Vi blir allttler äldre äldre i Sverige och i Lysekil.Därmed får man också räkna med att fler

kommer att få demenssjukdomareller andra omfattande sjukdomar. Det planerar vi för genom
att vi bygger om våra äldreboenden så att alla är anpassade för detta. Vi bygger också om våra

seniorboenden till trygghetsbostäder vilketmöjliggör att alltflerkan bo kvar hemma, även om

man har omfattandevård» eller omsorgsbehov.

- För att klara av ett bra omhändertagande av de äldre i vår kommun arbetarvi vidare genom
att bygga om våra särskildaboenden, Stångenäshemmet, Lysekilshemmetoch Gullvivan.

Vi bygger om våra seniorboenden till tiygghetsbostäder,ger också inriktningartillprivata
investerar om behovet av trygghetsbostäder. Vi stärkervår hemtjänst och hemsjukvård. Vi

arbetar vidare mot att hitta nya arbetsmetodersom underlättar for den enskildeoch de

anställda. Nyligen har vi startat en ny arbetsmetodsom innebär att vi förstärkervåra insatser

for dem som kommer hem från sjukhuset (förstärkthemteam) så att de inte behöverhamna på
koit tidsboende.

-Med tanke på kommunens ekonomi är det av extra vikt att vi planerar det vi gör och ser till

att vi har så många platser i våra äldreboenden som efterfrågas, inte fler än vi behöver. Med

tanke på våra äldres välfärd är det av extra vikt att vi att vi erbjuder rätt nivå av vård och

omsorg, att vi erbjuder den utifrån våra medborgares Littiycktavilja,vilketär att man vill

ktlnna bo kvar hemma sålänge som det är möjligt.

Svar på Stig Berlins frågor:
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Hur bemöteransvariga politiker opinionen mot beslutetatt lägga ned Lysehemmet?

Svar: Med informationom grunderna tilibeslutet.

Tänkerkoinmumådet upprätta en dialog med de medborgare som engagerat sig i frågan om

att värna omsorg i alla kommundelar och vill slå vakt om de fastigheter och den Vård vi själva
kan styra?

Svar: Fortsätta och tttveckla de dialoger som vi under ett par års tid, under vår och höst, har

bjudit intillpå Skaftö i Brastad och Lysekil.

Svar på Inge Löfgrens frågor:

Varfor har inte kommunstyrelsen och dess ordförande återrapporterat den kraftig den kraftigt
förändrade planeringsmodellensom redovisades för KF 2009?

Svar: Finns ingen fastställdmodell.

Varfor frångår kommunen sitt nyckeltal på 5,5 % för att räkna behovet av antalet platser för
särskilt boende?

Svar: Det finns inga fastställdanyckeltal.

Hur kan kommunledningenacceptera den stora brist på särskilt boende som uppstår med

nedläggningenav Lysehemmet.

Svar: Under 2011 fanns det i snitt 12 platser lediga, under december2011 18 platser. Det

kommer inte att vara någon brist.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§21

INTERPELLATIONFRÅN INGE LÖFGREN (MP) - VILKAKONFLIKTERFINNS
MELLAN LEVA OCH KOMMUNLEDNINGEN?
Dnr: LKS 12-40-109

Inge Löfgren (IN/IP) har i interpellation tillkommunstyrelsensordförande 2012-02-16 ställt
följande ñâgor kring relationenmellan kommunledningenoch LEVA i LysekilAB:

l. Vilkameningsskiljaktighetei*har förekommit mellan kommunledningenoch
LEVA?

2. Hur lång tid har missnöjet med LEVA varit?

3. Varför har inte kommunen tttnyttjat sin lagstadgade möjlighet till inflytandevid
bolagsstämman?

4. Varfor har inte kommunledningenutövat sin ägarroll Via sina ägarrepresentanter i
styrelsen?

Beslutsunderlag

Interpellation från Inge Löfgren (MP) 2012-0246.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande meddelar, att svar på interpellationenkommer att lämnas på
nästkommande sammanträde.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

?i ?i _yl/yé



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll -

Kommunfullmäktige 2012-02-23 14 (26)
 

§22

MEDBORGARFÖRSLAGOM BOENDE FÖR ÄLDRE 1 BRASTAD
Dnr: LKS 12259293

Inger E. Karlsson, Brastad, har i medborgarförslag 201 l-06-14 föreslagit, att ett nytt boende
för äldre skall skapas i Brastad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkonnnunstyrelsen och
LysekilsBostäderAB.

VD för LysekilsBostäder'AB framför i sitt remissvar att bostadsbolaget för närvarande inte
har några planer för byggnationav äldreboende i Brastad, men är öppna för en dialog
tillsammansmed kommunen för att se om förutsättningar finns för att i bostadsbolagets regi
genomföra en byggnationav nämnda slag som efterfrågas i medborgarförslaget.

Administrativechefen har i tjänsteskrivelse 2012-01-10 redogjort för det påbörjade arbetet
med om- och tillbyggnadav Stångenäshennnetoch den komplettering av boende för äldre
som detta innebär.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger E. Karlsson, Brastad, 2011-06-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 94.
Remissvar från LysekilsBostäderAB, daterat 2011-09-27
Ledningsutskottets protokoll 201 1-10-19, § 132.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01-10.
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-18, § 2.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-01, § 20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfulhnäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad VD i LysekilsBostäderAB och
administrative chefen anfört anse medborgartörslaget besvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
LysekilsBostäderAB
Vård- och omsorgsnämnden

 

Justerare:
p

Utdragsbestyrkande:
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§ 23

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄLDREBOENDE 1 GULLMARSSKOLANS

Justerare:

?§

LOKALER
Dnr: LKS 11-136-291

Kommunen har Inottagit medborgarförslag om att inrätta äldreboende i Gullmarsgyrnnasiets
lokaler. Konnnunftlilmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillvård- och
omsorgsnämnden samt bildningsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämndenhar i sina remissvar påpekat att frågor
kring kommunens bostadsförsörjning inte ligger inom dessa nämnders ansvarsområden.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och har också initierat arbetet med att ta fram
en boendestrategi för kommunen.

Administrativechefen har i tjänsteskrivelse 2012-01-10 anfört, att enligt nuvarande planering
i det pågående arbetet med lokalförsörjningen for utbildningssektorninom Lysekilstätort
kommer nuvarande lokalervid Gullmarsskolan/Gullmarsgymnasietatt tas i anspråk full ut.

Alternativ användning i enlighet med medborgarförslaget av de lokaler som

Gullmarsgymnasiet lämnar när verksamheten flyttartillRinkenäs är således inte aktuell.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñån Sara Heirman, Lysekil,2011-04-04
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-04-28, § 61.
Värd- och Omsorgsnämndensprotokoll 2011-10-26, § 87, med tjänsteskrivelse.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-01-03, § 8, med tjänsteskrivelse.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01 -l 0.
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-18, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-01, § 21.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfuilmäktigebeslutarmed hänvisning till vad vård- och omsorgsnämnden och
bildningsnämndensamt administrative chefen anfört att avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden

Utdragsbestyrkande:

15(26)
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§24

MOTION OM ATT INTE STÄNGA LYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-42-293

Inge Löfgren (MP) har i motion 2012-02-09yrkat,ett Lysehemmet inte skall stängas och
framför, att miljöpartietanser det betydelsefullt att. det ñnns äldreboende i samtliga
kommundelar.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till konnnunstylreisenoch vård- och
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-02-09.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

.file- ,J///g
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§25

MEDBoRGARFöRsnAGOM ATTSKAPAPLATSERLÄNGS GÄNGBRYGGANI
NORRA HAMNEN FOR KRABBFISKEOCH VATTENLEK
Dnr: LKS 12-32-849

Jan Bergman, Bo Strauss samt Sissi och Bill Ekdahl, Lysekil,har i medborgarförslag2012-
02-10 föreslagit, att det skapas platser längs gångbryggan i Norra hamnen for krabbtiske och
vattenlek.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Bergman mil. 2012-02-10.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§26

MEDBORGAKFÖRSLAG OM ATTRIVA I_JPP VÅRD- OCH
OMSORGSNAMNDENS BESLUT ATTSTÅNGA LYSEÅLDERDOMSHEM
Dnr: LKS 12-37-293

Karl-OlofNiklasson, Lyse, har i medborgarförslag201202-14 föreslagit, att vård- och
Omsorgsnämndens beslut att stänga Lyse ålderdomshemskall rivas upp.

Kommunfulhnäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkonnnunstyrelsen och
Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson2012-02-14.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Justerare:
J

V

Utdragsbestyrkande:
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§ 27

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG som ERSÄTTARE1 MILJÖ- OCH BYGGNADS-
NÄMNDEN
Dnr: LKS 10-380-102

Lena M Hermansson (S) har i skrivelse 2012-02-05 avsagt sig uppdraget som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden.

Beredning

Lena M Hermanssons skrivelse 2012-02-05.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt remittera ärendet tillvalberedningen

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack for det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Lena M Hermansson, Grundsund
Miljö- och byggnadsnämnden
Valberedningen
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
3 1a; e” '

i
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§23

AVSÄGELSEFRÅN UPPD_3_RAG SOM ORDFÖRANDE I LEVA I LYSEKILAB
SAMT VAL AVNY ORDFORANDE
Dnr: LKS 10-380-102

Hans Nordlund (M) har avsagt sig uppdraget som ordförande i LEVA i Lysekil AB.

Beslutsunderlag

Hans Nordlunds skrivelse 2012-02-14.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Nominering

Mats Karlsson (M): att som ny ordförande i LEVA i LysekilAB utse Peter Hemlin (M),
Skolgatan 14, 456 5] Smögen.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Peter Hemlin (M), Skolgatan 14, 456 51 Smögen, tillny
ordförande i LEVA i LysekilAB under resterande del av mandatperioden.

Beslutet skickas till

Hans Nordlund
Peter Hemlin
LEVA i LysekilAB
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

.s“›«§fp/” 57125'
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§29

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM VICE ORDFÖRANDE I LEVA 1 LYSEKILAB
Dnr: LKS 10-3 80-102

Kent Carlsson (S) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i LEVA i LysekilAB.

Beslutsunderlag

Kent Carlssons skrivelse 2012-02-14.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Kent Carlsson
LEVA i LysekilAB
Valberedningen
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/«“:øi›i\:ø.. y,
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§m

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOTI LEVA I LYSEKILAB
Dnr: LKS 10-3 80-102

Per-Gunnar Ahlström (K) har avsagt sig tzppdraget som ledamot i LEVA i LysekilAB.

Beslutsunderlag

Per-Gunnar Ahlströms skrivelse 2012-02-14.

Kommunfullmäktigesbeslut

Konnnunfullnáräktigebeslutaratt godkänna axrsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Per-GunnarAhlström
LEVA i LysekilAB
Valberedningen
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
ç§e§?i?Z" fy/
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§31

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSEN
Dnr: LKS 10-380-102

Hans Nordlund (M) har i skrivelse 2012-02-17 avsagt sig uppdraget som ersättare i
konmiunstyrelsen.

Beredning

Hans Nordlands skrivelse 2012-02-17.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunñillmäktigebeslutaratt remittera ärendet tillvalberedningen

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som Itedlagts.

Beslutet skickas till

Hans Nordlund
Nämndsekretariatet
Valberedningen
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

l
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§32

VAL AVNY LEDAMOT I BILDNINGSNÄMNDEN
Dnr: LKS 10-3 80-102

Gunnel Pettersson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i biidningsnämnden.Fyllnadsval
skall genomföras.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att utse Ronnie Järphag (S), Lysekil,tillny ledamot i
bildningsnämndenfor resterande del av mandatperioden.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Ronnie Järphag (S), Lysekil,tiliny ledamot i
bildningsnärnndenför resterande del av mandatperioden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna ñågan om ny ersättare i bildningsnämndentill
valberedningen.

Beslutet skickastill

Ronnie .Tärphag
Bildningsnämnden/nämndsekretariatet
Valberedningen
Troman

Utdragsbestyrkande:f. m
Justerare:

J v
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§33

VAL AVNY ERSÄTTAREI LYSEKIL-SOTENÄSGYMNASIE- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMND
Dnr: LKS 10330102

Wictoria lnsulan (FP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Lysekil-Sotenäsgymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd.Fyllnadsvalskall genomföras.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att utse FilipNordqvist (FP), Lysekil, tillny ersättare i Lysekil-Sotenäs
gymnasie-och vuxenutbildningsnämndfor resterande del av mandatperioden.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse FilipNordqvist (FP), Lysekil, tillny ersättare i Lysekil-
Sotenäs gymnasie-och Vuxenutbildningsnänmdför resterande del av mandatperioden.

Beslutet skickastill

FilipNordqvist '

Lysekil-Sotenäsgymnasie-och vuxenutbildningsnämndfnämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§34

ANMÄLNINGSÄRENDE
Dnr: LKS 07-019-214

Följande ärende anmäls:

Lagakraftbexlis20i2-01-2Ö
- Detaljplan för Bvensås 1:4, Östersidan, Lysekilskommun.

Justerare: Utdragsbestyrkande:


