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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf (M), Daniel Nilsen (FP)
ordförande § 58 Christer Haimnarqvist (C)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf (S) CamillaKarlsson (FP)
Torbjörn Stensson (S) Jan Ivarsson (M), §§ 35 - 57
Klas-GöranHenriksson (S)
Jan-OlofJohansson (S)
Anneli Strand (S)
Klas Mellgren (S)
Kent Carlsson (S)
Eva Leandersson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (Obunden)
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Ströinwali (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidriksson-Buroher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Torn Govik (FP)
Marianne Larsson (FP), §§ 35 - 54
Hans Nordlund (M)
Marita Formell-Lagrell (M)
FredrikLundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieKjeligren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V), §§ 36 - 58
ThomasFalk (SP), §§ 35 - 57
Sven-Gunnar Gunnarsson, ordf. (S), ej §
58

Vid uppropet var, av 41 utsedda konnnunñillmäktige,34 ordinarie ledamöter och 4 ersättare
närvarande.
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§35

INFORMATION FRÅN FÖRENINGEN NÄRINGSLIVSCENTRUM

Ulf Bertilsson och Torkel Thornadtsson informerarom aktuella ñågor som

Näringslivscenüum arbetarmed in. Tonvikten ligger på utbildnings-och infrastrukturñågor.

Kommunfullmäktigesbeslut

Konamzlnfulllnäktigebeslutaratt anteckna informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 36

Justerare:

FRÅGA FRÅN TORBJÖnN STENSSON (s) ANGÅENDE MÖJLIGHETENATT
ERHÅLLA HELTIDSTJANSTERINOM ALDREOMSORGOCH LSS/PSYKIATRI
Dnr: LKS 12403-022

Torbjörn Stensson (S) har ställt följande fråga tillkonnnunstyrelsens ordförande:

Vilkainitiativ konmiei' att tas för att möjliggöra att den personal som så önskar och kan, skall
kunna erbjudas heltidstjänstei' inom äldreomsorg och LSS/Psykiatri och vad har ñam tills nu

gjorts för att främja detta syfte?

Beslutsunderlag

Fråga ñån Torbjörn Stensson (S) 2012-03-22.

Konnnuirfullinäktige godkänner att frågan får ställas.

Konnnunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

I det personalpolitiskaprogrammet, antaget av konnnunfullmäktige2008-04-03, anges ”att
arbetsgivarenskall sträva efter att tillmötesgå individuella önskemålom sysselsättningsgrad
och arbetstidsförläggning,förutsatt att trerksamheten inte missgynnas”.

Man kan dock konstatera att antalet deltidsanställda i stort sett är oförändrade trots
kommunens ambitionatt de som önskar heltid skall bli fler.

Det finns säkerligen olika orsaker tillatt antalet heltidssysselsatta inte har ökat såsom
svårigheter att schemateknisktförlägga den resurs som står tillförfogande på ett sätt som

gagnarheltidssysselsättning. Vårdinsatser sker ju exempelvis oftast på bestämda tider och
med toppar på olika tider.

Idag är det cirka 550 deltidsanställda av totalt cirka 1320 medarbetarei kommunen.
Undertecknad vill dock betonanödvändigheten av att alla tillfällenvid vakanser nogsamt
prövar om befintligpersonal, som önskarhögre sysselsättningsgrad, kan ges sådan.

Med anledning av vår ambitionatt ge heltidsmöjlighetei*för de som så önskar vill
undertecknad att personalenhetentillKS-sannnanträdeden 15 augusti rapporterar vad som

görs i de olika verksamheternaoch vad som eventuellt hindrar ett genomförande i enlighet
med det personalpolitiskaprogrammets rekommendationer.

Efter KS-sammanträdeti augusti är det min mening att vi skall ta ett samlat grepp i frågan där
arbetsgivaren,personalen och de fackligaorganisationerna systematiskt analyserar läget och
konnner fram tillkonkreta åtgärder för att öka antalet heltidstjänster inom bl.a. vård och
omsorg.

Vi kommer också att starta arbetet med utvärdering av det personalpolitiskaprogrammet och
återkommermed tidplan för arbetet.

Utdragsbestyrkande:
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Kommunen villvara en bra och :nodern arbetsgivaresom bla. erbjuder en arbetsplats som är
jämställd, inte minst när det gäller arbetsvillkor.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Qw iâiálá"
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§37

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

Inge Löfgren (MP) har i interpellation tillkommunstyrelsensordförande 2012-02-16 ställt
följande ñågor kring relationenmellan konnnunledningeitoch LEVA i LysekilAB:

l. Vilkameningsskiljaktighetei'har förekommit mellan kommunledningenoch
LEVA?

2. Hur lång tid har missnöjet med LEVA varit?

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

4. Varför har inte konnnunledningenutövat sin ägarroll via sina äganepresentanter i
styrelsen?

Beslutsunderlag

Interpellation ifrån Inge Löfgren (MP) 2012-02-16.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-02-23, § 21.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande meddelar Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

l. Vilkameningsskiljaktighetei*har förekommit mellan kommunledningenoch
LEVA?

Svar: Omfattningenav avtalet mellan Lysekilskommun och LEVA.

2. Hur lång tid har missnöjet med LEVA Varit?

Svar: Det finns inget missnöje, utan undertecknad har mycket stort förtroende för LEVA.

3. Varför har inte kommunen utnyttjat sin lagstadgade :nöjlighet till inflytandevid
bolagsstämman?

Svar: Kommunenutnyttjar sitt lagstadgade inflytandegenom ombudet till stännnan.

 

4. Varfor har inte kommunledningenLitövat sin ägarroll via sina ägarrepresentanter
i styrelsen?

Justerare: Utdragsbestyrkande:

(X/,M §59"
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Svar: Ägarens (Lysekils kommun) intressen styrs av bolagsordningen och ägardirektiven.
Styrelsen utses av konnnunfulhnäktigeoch väljs på bolagsstämman. En syssloman skall inte
driva särintressen, utan följa aktiebolagslagen,bolagsordningen samt ägardirektiven.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



Justerare:
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§ 3a

INTERPELLATIONFRÃN RONALDROMBRANT (LP) - NÄR KOMMER
FÖRSLAG OM NYA EKONONHSTYRNINGSPRINCIPER
Dnr: LKS 12-93-040

Ronald Roinbrant (LP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande ställt följande
fråga:

Konnnnnfullnräktigeuppdrog ijuni 2011 åt kommunstyrelsen att Wonder hösten 2011
färdigställa förslag på nya ekonomistyrningsprinciper,Vi har ännu inte sett röken av några
förslag, trots förespegling att vi skulle få ett forslag i januari 2012. När kommer vi i
konnnunfullmäktigeatt få ett forslag på nya ekonomistyrningsprinciper?

Beslutsunderlag

Interpellation ñän Ronald Rombrant (LP) 2012-03-20.

Konnnrmfrtllmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

På grund av att Vi inte har haft någon ekonomichefsedan sommaren 2011, har Vi inte kunnat
färdigställa förslag på nya ekonomistyrningsprinciper.Vår målsättning är, att när vår nya
ekonomichefär på plats, färdigställa förslaget för beslut i fullmäktige i juni alternativt aug.
2012. '

Utdragsbestyrkande:
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§ 39

INTERPELLATIONFRÅN INGE LÄFGREN (MP) OM ICOMNIUNENS
EKONOMISKASTYRREGLER
Dnr: LKS 12-95-040

Inge Löfgren (MP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande ställt ett antal ñågor
om kommunens ekonomistyrningsregleroch igångsättningstillstånd.

Beslutsunderlag

Interpellation ñän Inge Löfgren (MP) 2012-03-18.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) länmar följande svar:

Av konnnunens ekonomistymingsprinciper:från 2003 framgår, att kommunstyrelsens
ordförande beviljarigängsättningstillständför investeringar i intervallet 300 tkr- 500 tkr och
att beslutom igångsättningstillstånddärutöver skall beslutas i konnnunstyrelsen.

Vid beslutom revidering av konnnuirstyrelsens delegationsordning2007-01-31, § 10,
förändrades delegationenoch beioppsgränser för igångsättningstillstând.Detta hade samband
med att kommunstyrelsen inför den nya mandatperiodenbeslutadeatt inrätta ett
ledningsutskott. Till kommunstyrelsens ordförande delegerades att beslutaom

igångsättnjngstillståndför investeringar i intervallet 300 tkr- imnkr. Koinnrnnstyrelsens
ledningsutskott ñck delegation på igångsättningstillståndför investeringar överstigande 1
nmkr. Beslut om att beviljaigångsättttingstillståndhar sedan dess handlagts enligt denna
delegationsordning.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§40

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) OM VARFÖRTOMTEN
SLÄTTEN1:359 INTELÄMNAnEs TILL TOMTKÖN SAMT OM
KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEVARIT JÄVIG
Dnr: LKS 12-98-253

Ronald Rombrant (LP) har interpellation tillkonnnunstyrelsens ordförande ställt följande
frågor kring kommunstyrelsensbeslut om fastigheten Slätten 1:359:

Fråga 1: Hur motiverar' konnnunstyrelseirs ordförande beslutetatt inte lämna Slättentonrlen till
tomtkön mot bakgrund av den försäljnirtgspoliey som kommunfullnräktige fattat beslut om?

Fråga 2: Kan du inför kommunñillmäktigeintyga att det för din dei inte förelegat delikatessjäv?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-03-20.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen fär ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på ñåga l: Kommunstyrelsen beslutademed 7 ja-röster och 4 nej -röster att upphäva
kommunstyrelsen beslut2004-0407, § 98, innebärande att tomten ej skall lämnas till tomtkön.

Kommunstyrelsen beslutarockså att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en

utredning angående försäljning av fastigheten Slätten 1:359 tillägarna tillgrannfastighetenrasamt
påbörja en detaljpianeändriirg innebärandeatt byggrätten slopas.

Min motivering för besiutet är att man redan på 1970-talet ansåg att tomten var olämplig att bebygga.
Grannarnahar fått upprepade löften att tomten ej skall bebyggas.

Svar på fråga 2: Det finns ingen omständighet som gjort att jag skulle varajävig vid behandlingenav

detta ärende. Denna inställning ifrågasattes inte helier vid kommunstyrelsenshandläggning.

Det kan dessutom nämnas, att komrnuirstyrelsens besluthar överklagatsav två medborgare till
förvaltningsrätten, som 2012-03-05 beslutatavslå överklagandenasom bl.a. tagit upp att det skulle
förelegat en jävsituation.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

./(laid “
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§4:

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) oM_
__ÅTERRAPPORTERINGAV scrns MEDBORGARUNDERSÖIWINGHOSTEN 2011

Dnr: LKS ;2-109-109

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställt följande
frågor kring återrapporteringen av SCBzs niedborgarundersökninghösten 201 l:

Fråga l. Varförhar SCB:s medborgarundersökning2011 ännu inte återrapporterats
tillkommunfulhnäktige?

Fråga 2. När kommer konnnunfullmäktigeatt få ta del av en analys av

medborgarundersökning201 1?

Fråga 3. Kommer konnnunstyrelsens ordförande även att ta initiativ till en

handlingsplanoch föreslå denna för konnnnnfnllmälctige?

Fråga 4. När det gäller förtroendet för kommunens politiker och högre tjänstemän är
detta extremt lågt - som sagt, lägst bland 128 konnnuner' som 2011 genomförde
medborgarundersöknirrgene och något vi måste ta på största allvar. För att analysera
och föreslå åtgärder stälis utöver kompetens även krav på integritet och oberoende.
Hur anser kommunstyrelsen ordförande att detta ska genomföras?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Ronrbrant (LP) 2012-03-25.

Konnnunfnlhnäktigegodkänner att interpellationen får stälias.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar fråga l: Lysekilskommun presenterade resultaten ñån höstens
medborgarundersökningpå hemsidan och i ett pressmeddelande samma dag som den
totala undersökningen offentliggjordes av SCB. Undersökningens resultat tinns att ta

del på konnnunens hemsida sedan den 2 januari 2012. Politiker, tjänstemän,
medborgare och media har via vår hemsida full tillgångtillundersökningens olika
frågor, medborgarnassvar och Statiska Centralbyråns analyser.

Som företrädareför Lysekilskommun som förtroendevalda politiker respektive som

anställda tjänsteman har samtliga en ytterst angelägen Llppgift att bearbeta
undersökningens resultat i syfte att utveckla kommunen i en positiv riktning.

Iiommunfillhnäktigei Lysekilhar ledamöter från 10 olika partier. Trots detta anser

kommunens medborgare att möjligheternatillpåverkanvia de politiska partierna är

betydligtlägre än index för övriga konnnuner. Medborgarnasbetygvad gäller
påverkan och förtroende i bedömningenav konnnunens politikerär en fråga som vi
måste analysera inom samtliga politiska partier. Som enskilda förtroendevalda bör vi
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
7
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förstås också reflekteraöver hur vi tagit oss an förtroendeuppdraget. Under de två
Senaste åren har konnnunfrlllmäktigetillsatt två parlamentariskautredningar för
översyn av den politiska organisationen. Det är ytterst angeläget att samtliga partier
begrundarhur förtroendemannauppdragenpå bästa sätt skall utformas för att vinna
medborgarnasförtroende. I detta sammanhang måste frågan om medborgarnas
delaktighet i kommunens utveckling ha en framträdandeplats.

Det finns en plan för hur mål- och kvalitetsarbetetskall genomföras under 2012.
Aktiviteter inom planen har inletts. Redan den 25 januari samlades samtliga presidier
i nämnder och bolagsstyrelser, samt Vdzar' och förvaltningschefer för en gemensam
konferens om koncernens saznlade uppdrag och de krav och förväntningar som ställs
på oss. Nästa tillfälleför koncernplaneringvar den 14 mars. Då var fokus på
bolagens och förvaltningarnassyn på tjänstekvaliteter. I slutet av april möts vi igen
för genrensamnra wokshops kring visioner och mål för Lysekilskonnnun.

Detta är en del av planen för att sannnairlänkamål och resultatstyrningen i hela
koncernen.

Jag kan också nämna att vi i början av maj genomför en Lärande Lysekilvecka -

”LL 12"- med öppna verksamheteroch företag för kommunens medborgare och den
9-10 maj en konferens kring lärande i offentlig verksamhet för svenska och norska
kommuner.

Svar fråga 2: Avsiktenär att återkommamed analysentillkommunfullmäktige i
samband med att det nu pågående arbetetkring koncernens mål har genomförts.
Detta kopplas tillresultaten i medborgarundersökningen,men också tillen rad andra
undersökningar och arbeten som pågår, exempelvis arbetetmed boendestrategin.

Svar fråga 3: Handlingsplaner]kormner att bli en kombinationav det som
framkonnnerav den analys som görs inom respektive parti och det arbete som redan
påbörjats inom tjänstemannaorganisationen.När partierna är redo att återkommamed
sina analyser är jag redo att samla partiledarnaför den del av handlingsplanensom

gäller politiken. Då kan vi också länka den samman med den plan som finns för
verksamheternasarbete.

Svar fråga 4: Genom det breda arbete som pågår inom koncernen anser jag att olika
perspektiv konnner' att kunna belysaspå ett förtroendefullt sätt och med god
kompetens. När det gäller integriteten faller det på oss alla att verka utifrån vad vi
var och en kan påverka i vårt eget agerande.

Konnnnnfullmäktigekommer senare under detta år att kunna ta ställning tillom detta
skett på ett xrederhäftigt sätt vid antagandet av en långsiktigplan för mål och kvalitet
i Lysekilskonnnuir.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/3/
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§42

MEDBonGmFÖnsLAGOM ANLÄGGANDE AV EN PLATSPÄ TORPET FÖR
ATTSLANGA TRADGÅRDSAVFALL
Dnr: LKS 11-250-339

Ros-MarieAlexandersson, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-06-03 föreslagit, att en plats
anlägga på Torpetområdet där man kan slänga trädgårdsavfall.Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och RAMBO.

RAMBO AB har i yttrande januari 2012 avstyrktmedborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñån Ros-MarieAlexandersson, Lysekil,2011-06-03.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 97.
Skrivelse från RAMBO AB 2012-01-24.
Ledningsntskottets protokoll 2012-02-15, § 18.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-03-07, § 32.

Yrkanden

Ennna Nohrén (MP): att med hänvisning tillvad RAMBO AB anfört anse medborgarförslaget
besvarat.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsoröning:

Proposition på koimnnnstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget mot Emma Nohréns
yrkandeatt medborgarförslagetskall anses besvarat.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att avslåmedborgarförslaget
mot Emma Nohréns yrkandeatt medborgarförslagetskall anses besvaratoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaEmma Nohréns yrkande.

Kommunfullmäktigesbeslut

Iionnnunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad RAMBO AB anfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet sldckas tiil

Förslagsställaren
RAMBO AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

(lära se §14
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§43

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UNDER VINTERMÄNADERNA HA EN
ISBANA FÖR ALLMÄNHETENI STADSPARKEN
Dnr: LKS 11-10-829

Jan-Erik Andersson, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-01-13 föreslagit, att konnnunen
skall ha en isbana i Stadsparkenunder vintennånaderna.Kommunfullmäktigesordförande har
remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsehefenhar i sin tjänsteskrivelse anfört att förslaget är intressant men att det
kräver 131.21. stora ekonomiska insatser. Avdenna anledning avstyrks förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jarr-Erik Andersson, Lysekil,201 1-01-13.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-02-24, § 2.
Samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 201 l -0 l -14,
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 20.
Konnnunstyrelsens protokoll 2012-03-07, § 34.

Konnnunfullmäktigesbeslut

Konnnunfullmäktige beslutar att med hänvisning till samhällsbyggnadschefens
tjänsteskrivelse avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Konnnunñsllmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 44

MEDBORGARFÖRSLAGOM TILLÄGGTILL ÖVERSIKTSPLANEN(ör) OM
GRÄNS MELLAN BOSTADocn VINDKRAFTVERIC
Dnr: LKS 11-471-219

Inger och Bengt Mellgren mfl. har i medborgarförslag den 7 december 2011 föreslagit, att
konnnunen skall fastställa i ett tematiskt tillägga tillöversiktsplanen (ÖP) en gräns mellan
bostad och vindkraftverkpå 2 km. Kommunfullnräktigesordförande har remitterat
medborgarförslagettillkommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Samhallsbyggnadsförvaltningenhar yttrat sig över medborgarförslaget26 januari.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger och Bengt Mellgren mil. 2011-12-07.
Kommunfulimäktigesprotokoll 2011-12-21, § 180.
Samhällsbyggnadsförvaltrmigens tjänsteskrivelse 2012-01-26.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 17.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07, § 3 l.

Yrkanden

Fredrik Lundqvist (M): att återremittera ärendet tillkommunstyrelsen för kompletterande
utredning.

Ronald Rombrant (LP), Inge Löfgren (MP) och Håkan Smedja(V): bifalltillFredrik
Lundqvists återremissyrkande.

Torbjörn Stensson (S): bifalltill kommunstyrelsens förslag och avslag på Fredrik Lundqvists
mil. åteireniissyrkande.

Jarr-OlofJohansson (S) och Yngve Berlin (K): bifalltill konnnunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Fredrik Lundqvists mfl. återreinissyrrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om konnnunfrzllniäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Lundqvists mil. återremissyrrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att konnnunfullnzäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning begärs.

Konnnuirfnllmäktige godkänner följande propositionsordning:

.la-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunñrllmäktigebeslutarmed 27 ja»röster, 8 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att
avgöra ärendet idag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrelsens förslag och finner, att
konnnunñtllmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunñillmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförxraltningen
anfört anse medborgarförslaget besvarat.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Fredrik Lundqvist (M) blank reservation.

Beslutet skickastill

Förslagsställarna
Samhällsbyggnadsförvaltningeivplairenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Máawáw
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- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 44

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson -2
Margareta Carlsson _-
Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson _-
Torbjörn Stensson
ArmikaDahlberg Daniel Nielsen
Yngve Benin X ZZ
Alm-Charlotte Strömxvall
Fredrik Lundqvist ZZ
Ronald Rombrant

--Yngve Larsson X
Christina Rörvall-Dahlberg ChristerHannnarqvist
_-
_-
_-

Håkan Möller' CamillaKarlsson
Klas Mellgren -2
Håkan Smedjo _-
Britt-MarieKjellgren _-
Kent Carlsson _-
Britt-MarieDidriksson-Burcher
Eva Leandersson _-
Marita Formen-Lagrell
Ann-Britt Jarnedal
ThomasFalk 2-
Lsrs-Åko Olsson -2
Margareta Lundqvist X
Maria Forsberg X
Butt-Marie Govrk X -j
Stefan Magnusson -

I_
_-
-2
-I
2-
_-
_-
-l
2-
-i

27 8 4

Justerare: Utdragsbestyrkande:

s m"LU.
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§45

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL ARBETA FÖR FLER
BUTIKER
Dnr: LKS 11-40-140

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-02-01 föreslagit, att kommunen skall
arbeta för flerbutiker. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Näringslivsenheten delar förslagsställarens synpunkter' och anser att ett korttmartde
stadsmiljöprogramkan vara ett stöd i detta arbete.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharii Lysekil,2011-02-01.
K011nnunñ1ll1näktigesprotokoll 2011-02-24, § 4.
Näringslivsenhetens skrivelse 2012-01-27.
Leclningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 22.
Konnnuxistyrelsensprotokoll 2012-03-07, § 36.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad näringslivsenheten anfört anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Näringslivsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:

516” ?båt-fi



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-03-29 19 (32)

§46

MEDBORGARFÖRSLAG OM INTRODUKTIONFÖR NYANSTÄLLDA,NYA
SVENSKAROCH FÖRTROENDEVALDA
Dnr: LKS 12-51-109

Bernt Oitner, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-02-25 föreslagit, att Lysekilskonunun tar
fram förslag på introduktion av nyanställda, nya svenskar och förtroendevalda.

Konnnunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkomlnunstyrelsenoch
individ- och Inyndighetsnäimiden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñån Bernt Ortner, Lysekil,2012-02-25.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Individ- och myndighetsnäznnden
Förslagsställaren

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/7
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§47

MEDBORGARFÖRSLAGOM ÖKAD MÖJLIGHET FÖR FOTGÄNGARE ATT
SÄKERTBESÖKA COOP EXTRA
Dnr: LKS 12-53312

Bernt Ortner, Lysekil,har i medborgarförslag2012-02-26 föreslagit, att Lysekilskommun
vidtar åtgärder för att fotgängare och cyklister skall kunna ta sig säkert tillCoop Extra i
Dalskogen.

Komrnunfullnläktigesordförande har överlämnatmedborgarförslaget till kommunstyrelsen
för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bernt Ortner, Lysekil,2012-02-26.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfulhnäktige beslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslagsställaren

Justerare: Utdragsbestyrkande:
./'( 614 t' ?a
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§48

MEDBQRGARFÖRSLAGOM ATTINRÄTTAETTPRIS FÖR ATTPRENIIERA
FÖRTJANSTFULLA INSATSER1 LYSEKILSKOMIVIUN
Dnr: LKS 12-57-109

Bernt Ortner, Lysekil,har i medborgarförslag2012-02-26 föreslagit, att Lysekils kommun
inrättar ett pris för att premiere förtj änstfulla insatser i Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigesordförande har rernitterat medborgarförslaget tillkonnnunstyreisenoch
bildningsnämnden.

Besiutsuiiderlag

Nledborgarforslag från Bernt Ortner, Lysekil,2012-02-26.

Kommanfulinräiçtigesbeslut

Iionnntlnñtllmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Konnnuxustyrelsen
Bildnjngsnäannden
Förslagsställaren

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§49

MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPSÄTTNINGAVEN
PORTAL/INFORMATIONSSKYLT1 BACKEN NER TILL GAMLESTAN
Dnr: LKS 12-75-311

Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil,har i medborgarförslag2012-03-04 föreslagit, att en

portal/inforrnationsskyltsätts upp i backenner till Gamlestan.

Kommunmllnräktigesordförande har överlämnat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen
for besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Bergman ooh Bo Strauss, Lysekil,2012-03-04.

Iiolnmtlnfullmäktigesbeslut

Konnnunñrllmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Beslutet sldekas till

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslagsställanra

Justerare: Utdragsbestyrkande:

(w OJO
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§ 50

MEDBORGARFÖRSLAG OM NAMNSÃTTNING AV GRÄNDERNA I
GAMLESTAN
Dnr: LKS 12-74-319

Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil,har i medborgarförslag2012-03-04 föreslagit, att
kommunen narmrsättei' gränderna i Gamlestan enligt ett förslag som tagits fram av Bengt
Thorén och Per Stenros.

Kommunñilhnäktigesordförande har renritterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil,2012-03-04.

Kommunfulhnäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Bildningsnärttnden
Förslagsställarna

Justerare: Utdragsbestyrkande:

n
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§51

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTANORDNA EN BUSSLINGA IN PÅ
SKANDIAVERBIENSGÅRD
Dnr: LKS 12-75-311

Per Stenros och Bengt Thorén, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-02-29 föreslagit, att
kormnunen anordnar en busslinga in på Skandiaverkensområde för att lämnafhänrta
gymnasieelever.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen
för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Stenros och Bengt Thorén, Lysekil,2012-02-29.

Kommunfulhnälctigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

 

Beslutet skickastiil

Kommunstyrelsen/Sanrhällsbyggnadsfönraltningen
Förslagsställarna

Justerare: Utdragsbestyrkande:
»/7
ll,(ll/til §14
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§52

MOTION OM HÖJDALÄRARLÖNER
Dnr: LKS 12-102-020

Inge Löfgren (MP) har i motion 2012-03-19 föreslagit, att Lysekilskommun ska11 höja sina
lärarlörrer.

Kommunñllhnäktigesordförande 11211' remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

NIotion från Inge Löfgren (MP) 2012-0349.

Kolnmunfullmälcitigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Motionären

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§53

MOTION OM ATTUTVECKLAMÖTERFORMERNAI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 12-1 i7-109

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-03-28 föreslagit att en översyn sker av

mötesforinerna i konnnunfullmälctigeoch i nämnderna.

Konnnunfzillmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
koimnunfullmälctigespresidium.

Beslutsunderlag

Motion ñån Fredrik Christensson (C) 2012-03-28.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunñilhiläktigespresidium
Motionären

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
Uf'

(Mag 9:4
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§54

MEDBoaçARFöRsLAG01x4 ATTSKAPAEN KOOPERATIV
HYRESRATTSFÖRENINGFOR LYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-113-293

Karl-OlofNiklasson,Lysekil,har i medborgarförslag2012-03-29 föreslagit, att konnnunen i
samarbetemed Riksbyggen bildaren kooperativ hyresrättsförening för Lysehemmet.

Konnnunfttllmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och
Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson, Lysekil,2012-03-29.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Konnnunstgrrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Förslagsstäliaren

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§55

DETALJPLANFÖR DALSKOGEN, DEL AV SLÄTTEN1:339 M.FL.
Dnr: LKS 11-391-214

Ett förslag tilldetaljplan för utbyggnad av industri i Dalskogen varit ntskickat för samråd
under januari- mars 2011. Detaljplanenskickades till statliga myndigheter, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista. I samrådet framkom att Mariedalsskolan
använder'markinom planområdet tillden grad att hänsyn till dess Verksamhetbehöver tas.
Skolan använder området bl.a. för sin utomhuspedagogik. Beslut togs om att minska ner
andelen industrimarkför att ta hänsyn tillskolans verksamhet.

Syftet med planen är att ändra ntarkanvändningenså att markskapas for småindustri och
handel med skrymmande varor, samt utöka byggrätten i anslutning till tomten som har
använts för kommunens förråd. Planen syftar även till att ta bort en byggrätt för handel på en

kommunägd fastighet intillMariedalskolaneftersom platsen har bedömts som olämplig för
ändamålet.Vidare syftar planen tillatt utöka byggrätten för lvtariedals förskola för att
möjliggöra för en framtida utbyggnad samt bibehållanuvarande byggrätt för Mariedalsskolan.

Detaljplanenhar sedermera Varit utställd ttnder' perioden mellan 201 1-11-03 och 201 1-12-01.
Efter utställningenhar en komplettering av Va- och dagvattenutredningen samt den berg-
tekniska utredningen samt mindre redaktionellajusteringar gjorts.

Kommunstyrelsen behandlade förslaget tilldetaljplan vid sannnanträdet2012-02-01. Under mötet
framkom att det finns intressenter som Villedriva bilsewicei anslutning tillväg 162. Efter mötet
konstaterades ett behovav revidering av planbestännnelsemalängs med väg 162 for att tillåta
bilseivicepå platsen. För att medge en så flexibelanvändningav detaljplanen som möjligt tas därför
detaljplanen upp för nytt godkännande. Förslaget är att planbestämmelsernaför området längs med
Väg 162 ändras från J 1 Småindustzut, lzcmdelmedskzgunznazzdevaror till JG1 Sznåiizdzzslri, fzandel :ned
skrymmandevaror, bilservice.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Illustrationskalta
Plankalta
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-01, § 22.
Planarkitektenstjänsteskrivelse 2012-02-08.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-03-07, § 29.

Yrkanden

Inge Löfgren (VIP): bifalltill kommunstyrelsens förslag med ändring att den sydöstra delen av

planområdet skall utgå från byggnation- istället bör området bevarassom natnrinark.

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag och avslag på Inge Löfgrens
ändringsyrkande.

Jan Ivarsson (M), Hans Nordlund (M) och Torbjörn Stensson (S): bifalltillkomnnnrstyrelsens forslag.
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunñzllzitäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå konnnunstyrelsens förslag att anta detaljplanen for del av Slätten 1:339 mil.
mot Inge Löfgrens yrkandeo1n bifalltill konnnunstyrelsens forslag med föreslagen ändring.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag att anta detaljplanen fördel av

slätten 1:339 mil. mot Inge Löfgrens yrkandeom bifall till kommunstyrelsens forslag med
föreslagen ändring och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakomnnlnstyrelsens
forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Iiolnmtlnftrllnräktigebeslutaratt godkänna och anta detaljplanen för Dalskogen del av Slätten
1:339 mfl. daterad 2012-02-08 enligt 5 kap 29§ PBL.

Reservation

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

Beslutet skickastill

Samhällsbyggttadsforvaltmngen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

(VM
5". t,526225 60V
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§56

PRIS FÖR INDUSTRIMARKFÖR DALSKOGEN 3
Dnr: LKS 11-3934253

Kommunfullmäktigeantog under 2010 detaljplanen för industri- och verksamhetsområdet
Dalskogen 3. Detaljplanen innebär att cirka20 000 m2 industrimarki ett attraktivt läge tas
fram.

Kommunstyrelsens ledningsutskottbehandladeärendet vid sitt sammanträde i december 2011
och förvaltningen föreslog att fastställapriset för industrimarkentill495 kr/mz.
Ledningsutskottet återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att ändra detaljplanen med inriktningatt minska storlekenpå naturmarkoch
annan allmän plats och därigenom tillskapaytterligare säljbai* indnstrirnarktillett lägre pris.

En planändring innebär en helt ny planprocess med nya möjligheter till överklagande,
förseningar mm. En planändringbedöms kosta cirka 200 000 kronor och ta cirka ett år från
besluttillantagande.

En planändriizgskulle kunna iimebära att cirka 3 400 m2 naturmark,mark för GC-bana och
gata ändras tillkvartersmarkför verksamheteroch att anläggningskostnadernasjunker med
cirka 1 700 tkr. Detta förutsätter att inga kompletterande åtgärder görs på den nya
kvartersmarken.Om åtgärderna enligt ovan går att genomföra sjunkerpriset för markentill
370 kr per m2. Under planändringsarbetetfortsätter den gamla planen att gälla. Mark kan dock
säljas med avtalsvillkoratt nyskapad markska tillförassålda fastigheter.

En förutsättning för att ovan nämnda prissänkning skall kunna genomföras är att tidigare
beslut i kommunstyrelsen 2010-04-28 § 89, bilaga3, om att dra fram och bekosta vatten- och
avlopp till fastigheten Ulseröd 2:116 omprövas.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2012-02-07.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 23.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-03-07, § 37.

Kommunfullmäktigesbeslut

Iiomltrunftrllmäktigebeslutaratt fastställapris för industrimarkinom Dalskogen 3 till 370
kr/mz saint att ge samhällsbyggnadsförvaitningeni uppdrag att genomföra en planändring
med inriktningatt öka kvartersmarkför industri.

Beslutet skickas till

Sanmältsbyggnadsförvaltningen/mark-och exploatering

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

\
,

i
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§57

NÄREBY LÃNGEDALEN SAMFÄLLIGI-IETSFÖRENINGSFRAMSTÄLLNINGOM

BILDANDE AV VERKSAMHETSOMRÄDE SPILLVATTENAVLOPP OCH

ANSLUTNING TiLLALLMÄNT SPILLVATTENAVLOPP
Dnr: LKS 12-19-359

Näreby Långedalen Samfällighetsförening har i skrivelse 2012-01-20 gjort ñamställning om

bildandeav verksamhetsområde för allmänt spillvattenavlopp inom föreningens stugområde
och att LEVA i Lysekil AB ges i uppdrag att ansluta berörda fastigheter till det allmänna
spillvattenavloppssystemetenligt lagen om allmänna vattentjänster".

LEVA i LysekilAB har i skrivelse 2012-01-26 tillstyrktñatnställningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Näreby Långedalen Samfällighetsförening2012-01-20.
Skrivelse från LEVA i LysekilAB 2012-01-26.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 21.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-07, § 35.

Iiommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla ñaniställningen från Näreby Långedalen
Samfállighetstöreningsamt att uppdra åt LEVA i LysekilAB att ansluta berörda fastigheter
tilldet allmärnia spilivattenavloppssystemetenligt lagen om allmämia vattentjäirster.

Beslutet skickas tili

Näreby Långedalen Samfállighetsförening
LEVA i LysekilAB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:
›

Utdragsbestyrkande:
i i
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§53

FYLLNADSVALTILLSTYRELSENI LEVA I LYSEKILAB
Dnr: LKS 10-3 80-102

Fylinadsvalav vice ordförande och ledamot i styrelsen för LEVA i Lysekilskall genomföras.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att utse Sven-Gunnar Gunnarsson (S), Brastad, till ordinarie
ledamot och tillikavice ordförande i styrelsen för LEVA i LysekilAB.

Emma Nohrén (MP): att utse Inge Löfgren (MP), Lysekil,till ordinarie ledamot i styrelsen för'
LEVA i LysekilAB samt Martin Hermansson (V), Lysekil, till ersättare.

Kommunfullmäktigesbeslut

Iiormnunfullmäktigebeslutaratt utse följande ledamöter och ersättare i styrelsen för LEVA i
LysekilAB intillårsstämman efter verksamhetsåret 2014:

Ordinarie ledamot Ersättare

Sven-Gunnar Gunnarsson (S), tillikavice ordförande

Inge Löfgren (MP) Martin Hermansson (V)

Beslutet skickas till

Samtliga valda
LEVA i LysekilAB
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:

47' 5iwgi-âi


