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Sammanträdestid: 2012-04-04 kl. 09.00 - 17.45

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf.
Ian-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwail (FP), §§ 44-4150-
63
Kent Olsson (M)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S), §§ 44-47,50-63
Inge Löfgren (MP), §§ 44-47,50-62
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Paragrafer:

Sekreterare:

 

Justerare:

Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP), ersättare for
Roland Karlsson (FP)
Christer Hammarqvisdc),ersättare för Ama-
Charlotte Strömvall (FP), §§48-49,64-67
Bo Göthesson (S), ersättare för Margareta
Lundqqvist (S), §§ 48-49,64»67
Per-GunnarAhlström (K), ersättare för Inge Löfgren
(MP), §§ 48-49,63-67

Icke fänst örande ersättare

Lars Björneld (FP), §§ 44-47,50,57-58
Christer Hammarqvistüi), §§ 44»47,50-63
Bo Göthesson (S), §§ 44-47,50-63
Torbjörn Stensson (S)
Per-GunnarAhlström (K), §§ 44-47,50-62
Håkan Stnedja (V), §§ 44-47,50,57-58 
KlrmGöira Henriksson

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen
2012-04-04

201 2-04-12

Sammanträdesdatum:

Anslagsdatum:

Bevis om tillkännagivandeav justering:

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret

Justeringsayiá D 2012»04»12
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Övriga närvarande

Clas Lundberg,VD RAMBO AB, §§ 44,57
Theresa Eldsjö, controllerRAMBO AB, §§ 44,57
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef, §§ 45-47
David Engström, planarkitekt,§ 47
Rickard Ahlström, planarkitekt,§§ 45-46
Berit Palmen, hälsoskyddsinspektör, § 50
Jenny Andersson, hälsoskyddsinspektör, § 50
Michael Johansson, näringslivschef, § 58
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef, §§ 51-56
Anders Axelsson, utredningsingenjör, §§ 48-49
Lars Roslund, utredare, § 59

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§44

ÄRSREDOVESNINGOCH MILJÖREDOVISNINGFRÅN RAMBO AB
Dm: LKS 12-

Claes Lundberg, VD för RAMBO AB, och Theresa Eldsjö, controller, redogör för
årsredovisning och miljöredovisning2011 för RAIVLBOAB.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§45

UPPHÄVANDE AV FÖRORDNANDE ENLIGT § 113 BYGGNADSLAGEN MED
ANLEDNING AVDETALJPLANFOR TORVEMYRETAPP 2
Dnr: LKS 10-426-214

Under samrådet för detaljplan Torvernyi* etapp 2, del av Skaftö-Baeka3:351 mil. Grundsund,
Lysekilskommun, uppmärksammadeskommunenpå att den gamla byggnadsplanen,som den

nya detaljplanen delvis ersätter, innehållerett förordnande enligt § 113 Byggnadslagenoch att

detta förordnande måste upphävas före detaljplanenkan antas och vinna laga kraft.

Ett upphävande av törordnandet måste kommunicerasmed alla sakägare inom den gamla
byggnadsplanenföre en ansökan om upphävande skickas tillLänsstyrelsen. Samrådet pågick
från den 13 januari 2012 tilloch med den 24 februari 2012. Under samrådet inkom 5-10
telefonsamtal med frågor som främst rörde var det aktuella området låg i förhållandetill den

egna fastigheten. Med vidare förklaringom vad förfarandet innebär och insikt om att det berör
ett område långt trån den egna fastigheten har alla som ringt förklaratsig nöjda och meddelat
att man i så fall inte har någonting emot upphävandet. Några skriftligayttranden inkom inte
under samrådstiden.

Beslutsunderlag

Följebrev till samrådsutskicket för Lipphävancletav § 113 området
Plan-, bygglov- och mätenhetsohefens tjänsteskrivelse 2012-03-08.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 31.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): avslag på ledningsutskottets forslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.

Proposition på ledningsutskottets forslag 1n0t Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Inge Löfgrens
avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt skicka in en ansökan tillLänsstyrelsen om upphävande av den
del av forordnandet enligt § 113 Byggnadslagen som ligger inom detaljplanen för Towemyr 2,
del av Skaftö-Backa3:351 mil.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation

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

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningensplanenhet

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§46

DETALJPLANFÖR KYRKOJORDEN1:1, FISKEBÄCKSIGL,LYSEKILSKOMMUN
Dm: LKS 11-96-214

Program tilldetaljplan för del av Kyrkojorden 1:1 har varit utsänt på programsamråd 2011-10-
31 till 2011-12-13. Programmet skickades till Länsstyrelsen, centrala organ, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista. Ett programsamrâdsniöte hölls i Fiskebäckskils

församlingshem den 14 november 2011. Yttrandena har nu sammanställts tillsammans med

samhällsbyggnadsförvaltningenskommentarer.

Planbeskedet som gavs av kommunstyrelsen 2010-06-30 gällde att pröva lämpligheten för en

ändrad användning av församlingshernmet från allmänt ändamål till bostäder. Efter önskemål
från den sökande, Lysekils kyrkliga samfällighet, prövades under programsamrådet även en

omvandling av det intilliggande Slöjdhuset från smäindustri/hantverktill bostäder. Norr om

Kyrkekajen ligger inhägnad mark, planlagd som hamnområde, som används som tomt. Även
här föreslås användningen ändras till bostäder. Förslagen stödjer dagens faktiska användning.

Planområdet är en del av riksintresset för kulturmiljö. För att de föreslagna ändringarna inte
skall strida mot riksintressets värden kommer en utredning tas fram som underlag för det
fortsatta planarbetet. Till följd av de yttranden som inkommit föreslås församlingshemmet
planläggas för möjlighet tillbåde församlingshem/samlingslokaloch bostad.

Beslutsunderlag
Programsamrådsredogörelse- Koncept 2012-03-09
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-03-09.

Yrkanden

Kent Olsson (M) och Yngve Larsson (FP): att församlingshemmetej planläggs som bostad (B).

Yngve Berlin (K): att hamnområdet enligt gällande detaljplan saint församlingshemmet och
slöjdhusetej planläggs som bostad (B).

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Kent Olssons mil. yrkande mot Yngve Berlins

yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Kent Olssons mfl. yrkande mot

Yngve Berlins yrkandeoch finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaKent Olssons yrkande.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Omröstning begärs. Ordföranden meddelar, att Kent Olssons mil. yrkande är huvudforslag.

a) Proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkande för att utse
motforslag tillhuvudforslaget.

.la-röst for bifalltill förvaltningens forslag.

Nej-röst for bifalltillYngve Berlins yrkande

b) Proposition på Kent Olssons mil. yrkandeoch det yrkande som kommunstyrelsen utser
tillmotforslag.

Ja-röst for bifalltillKent Olssons mfl. yrkande.

Nej-röst för det yrkande som kommunstyrelsen utser tillmotforslag.

Omröstningsresultat i omröstning om motforslag

Kommunstyrelsen beslutarmed l ja-röst, 9 nej-röster och 1 ledamot som avstår att utse Yngve
Berlins yrkandesom mottörslag tillKent Olssons mil. yrkande (se omröstningsbilagal).

Omröstningsresultat i huvudomröstningen

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster och 6 nej -röster att bifallaYngve Berlins yrkande
(se omröstningsbilaga2).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna programsamrådsredogörelsen efter justeringar enligt
de yrkandenstyrelsen ställt sig bakom som innebär, att hamnområdet enligt gällande detaljplan
samt forsamlingshemmetoch slöjdhusetej planläggs som bostad (B).

Kommunstyrelsen beslutaratt samrådshandlingarkan tas fram.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Kent Olsson (M) blank reservation.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 46

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina RÖrvaIl-Dahiberg
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B

Lars Björneld
Daniel Nilsen

Vakant

Christer Hammarqvist
Torbjörn Stensson

Ann-Mari Söderström

Sven-GunnarGunnarsson

Bo Göthesson

Per-GunnarAhlström

Håkan Smedja

Justerare:
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Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Sammanträdesprotokoll
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Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 46

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina Rörvall-Dahlberg
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B

Lars Björneld

Daniel Nilsen

Vakant

Christer Hammarqvist
Torbjörn Stensson

Ann-Mari Söderström

Sven-GunnarGunnarsson

Bo Göthesson

Per-GunnarAhlström

Håkan Smedja

Justerare:
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Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Sammanträdesprotokoll 9 (42)
2012-04-04
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§47

VINDBRUK - TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN INKLUSIVE
MILJOKONSEKVENSBESKRIVNING
Dnr: LKS 10-4-375

Syftet med punkten är att redovisa inkomna synpunkter samt övriga frågor att beakta innan
slutligt ställningstagandekring Vindbmk i kommunen tas i en antagandehandling.

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindbruk hållerpå att tas fram. Tillägget kommer
ersätta gällande översiksplan, ÖPO6, vad gäller vindbruk. Tidplanexi är att tillägget kan förväntas
godkännas i Kommunstyrelsen den 2 maj och antas i Kommunfullmäktige 24 maj. I
antagandehandlingen skall slutligt ställningstagande kring vilka områden som får prövas för vindbmk
samt ställningstagande kring vad som bör göras utifall ansökningar om att byta ut befintliga verk
inkommer.

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk var utskickat på samråd Linder
maj -juni 201 1. l samrädshandlingenpekades åtta möjliga områden for vindkraft ut, dessutom gjordes
en fördjupning kring området öster om Preemraff. Efter genomfört samråd konstaterades att fem av

dessa områden var mindre lämpliga områden för vindkraft, anledningarna till detta finns redovisat i
kapitletResultat (5.39 och framåt i utstäiiningshandlingen).

Det tematiska tillägget har sedan varit ute på inställning under november till december 2012. I
utställningshandlingen finns fyra möjliga områden för vindkrañ redovisade utöver befintliga områden.
Dessa är Brotjorden (öster om Preemrafl), Skottfjället, Nöteberg och Vettekullen, för de tre första av

dessa pågår tillståndsansökan eller detaljplanearbete. En beskrivning av områdena samt frågor att
beaktavid en exploatering av området finns redovisade i utställningshandlingenpå 5.42 och framåt.

Ett ställningstagande om vad som bör göras utifall ansökningar om att öka höjden på befintliga
vindkraftverkhar gjoits och finns redovisat på i kapitlet Bqfizztliga områden för ivindkrajiverkpå 5.10
och framåt i tltställningshandlingen.

Beslutsunderlag
Utstäilningsyttranden
UtställningshandlingVindbruk »- tematiskttilläggtillöversiktsplanen inkl. miljökonsekvens-
beskrivning(exkiusivebilagor)
Länsstyrelsens samrådsyttrande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt notera informationen.

Beslutet skickas till

Samhälisbyggnadsförvaltningen/planenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§48

UTREDNINGOM ATTGÖRA KUNGSGATANTILL GÅGATASOMMARTID
Dnr: LKS 11-433-311

I anslutning tillbehandlingenav en motion från Torbjörn Stensson (S) om att del av

Kungsgatan skall göras om tillgågata sommaren 2012 gav kommunstyrelsen
samhällbyggnadsförvaltningeni uppdrag att utreda utformningen av en gågata och
trañkföringenunder perioden 15 juni till 15 augusti.

Utredningsingenjörenhar presenterat denna utredning i tjänsteskrivelse 2012-03-16. Samråd
har skett med representanter för Svensk Handel och berörda affarsidkare.

Beslutsunderlag

Utredningsingenjörens tjänsteskrivelse 2012-03-16,
Anteckningar från dialogmöte 2012-03-15.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 35

Yrkanden

Kent Olsson (M), Inge Löfgren (MP), Klas-GöranHenriksson (S) och Yngve Berlin (K):
avslag på ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Kent Olssons mfl. avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Kent Olssons mil.
avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifailaledningsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill ledningsutskottets förslag.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 5 ja-röster, 5 nej-röster, 1 ledamot som avstår och med
ordförandens utslagsröst att bifallalednjngsutskottets förslag (se omröstningsbilaga).

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt samhällsbyggnadsföivaltningenatt anordna gågata på
dei av Kungsgatan mellan Korsgatan och Apoteksgatanunder perioden 2012-06-15-08-15
samt att kostnaden skall täckas inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningensbudget 2012.

Beslutet skickas till

Samhällsbyrggnadsfiivaltniugen
Näringslivsenheten
Svensk Handel i Lysekil

Justerare: Utdragsbestyrkande:

o w



LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 48

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina Röivall-Dahlberg
.Tan-OlofJohansson

KlasuGöran Henriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-MarieDidriksson-B

Lars Björneld

Daniel Nilsen

Vakant

Christer Hammarqvist
Torbjörn Stensson

Arm-Mari Söderström

Sven-Gunnar Gunnarsson

Bo Göthesson

Per-GunnarAhlström

Håkan Smedja

Justerare:
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Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Sammanträdesprotokoll 13 (42)
2012-04-04
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§49

MOTION OM ATTGÖRA KUNGSGATANTILL EN BILFRIGÄGATA
Dnr: LKS 11-43.2311

Torbjörn Stensson (S) har i motion 2011-11-14 föreslagit, att Lysekilskommun tillnästa
sommar tillskaparen bilfrigågata på Kungsgatan mellan torget och Folkets hus.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkonnnunstyrelsen.

Näringslivsenheten och samhällsbyggnadsforvaltningenhar i tjänsteskrivelser tillstyrkt
motionen.

Beslutsunderlag

Torbjörn Stenssons motion 2011-] 1-14.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2011-11-18.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 161.
Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 201 l-12-l6.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 34.

Kommunstyrelsens Förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslå motionen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§50

INFORMATION OM KOMMpNENS ÅTERHRAPPORTERINGTILL

VATTENMYNDIGHETENFOR GENOMFORANDET AV
ÄTGARDSPROGRAMMET
Dnr: LKS 11-470-422

Samhällsbyggnadsförvaltningensmiljöenhethar i februari rapporterat tillVattenmyndigheterna
vilkaåtgärder som genomförts under föregående kalenderår. Rapporteringen utgör underlag för
en uppföljning av genomförda åtgärder for att bedömahuruvida fastställda
miljökvalitetsnormerkommer att uppnås eller ej. Rapporteringen utgör också en grund for
vattenmyndigheternasutfonnning av kommande åtgärdsprogram och for Sveriges rapportering
av åtgärdsarbetet tillEU 2012.

Miljö- och byggnadsnämndenhar beslutatatt informerakommunstyrelsen om rapporten.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2012-03-01, § 50.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltningen/miljöenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§51

BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011
Dnr: LKS 12-31-042

Ekonomienhetenhar upprättat bokslut för år 2011. Bokslutet ingår som en del i
kommunstyrelsens årsredovisning. Årsredovisningen skall överlämnas tillkommunfullmäktige
som har att godkänna denna.

Årets resultat- förändring av eget kapital

Årets resultat uppgår till 18,4 mnkr, vilketär en förbättring med 19,0 mnkr jämfört med 2010. I
resultatet ingår realisationsvinstervid försäljning av anläggningstillgångarmed 4,6 mnkr.
Kommunens finansiellamål enligt budget är ett överskott om 2,9 mnkr efter avsättning till
pensioner med 2,5 mnkr. Resultatet innebär att kommunens målsättninguppnås.

Förutom realisationsvinstvid försäljning av anläggningstillgångarhar kommunen sålt
passagerarbåten Carl Wilhelmssonmed en realisationsvinstom 4,5 mnkr. Vidare har
löneökningaroch låga räntekostnader bidraget tillresultatet. Försäljning inom
exploateringsverksamhetenhar medfört en realisationsförlustpå 0,7 mnkr. Vidare har låga
löneökningaroch låga räntekostnader bidragittillresultatet.

Verksamhetsresultat

Verksamhetsresultatethar förbättrats med 2,2 mnkr i jämförelse med 2010. Verksamhetens
nettokostnadsandelav skatteintäkterhar därmed förbättrats från 100,2 procent till 97,7 procent.
Verksamhetensintäkter har ökat med 18,4 mnkr. Ökningen hänförs sig bl.a. tillökade intäkter
inom bygglovsverksamheten,ökade specialdestinerade bidrag från staten samt intäkter tillföljd
av försäljning av tillgångar.

Verksamhetenskostnader har ökat med 14,3 mnkr. Avdessa utgör lönekostnadsökningar14,0
mnkr. Avskrivningarnauppgår till23,5 mnkr vilketär en ökning med 1,1 mnkrjämfört med
20i0. Avskrivningarnasandel av skatteintäkter är 3,3 procent vilketär detsamma som

föregående år.

skatteintäkteroch generella statsbidrag

Utdebiteringenär 22,49 och har varit oförändrad sedan 1999. De samlade skatteintäktema
inklusive generella statsbidragoch den kommunala fastighetsavgiftenökade med 15,0 mnkr.
Lysekilseget skatteunderlagökade med 1,03 procent. Kommunens skattekraft som procent av

medelskattekrafteni riket uppgick i taxering 2011 till98 procent.

Finansnetto

Kommunens finansnetto är positivt och uppgår till 1,8 mnkr och har ökat med 0,7 mnkr.
Kommunens ökade intäkter för borgensåtagande och det gynnsamma ränteläget för lån är

förklaringentilldet positiva tinansnettot.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

g
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Balanskravet

Årets resultat uppgick tillplus 18,4 mnkr. Realisationsvinsteruppgick till 8,3 mnkr. Detta
innebär, att resultatet enligt balanskravet uppgår till plus 10,1 mnkr. Kommunens utdebitering
har varit oförändrad 22,49 kr per skattekrona. Låneskulden uppgick till252,8 mnkr vilket
innebär en Ökning med 19,3 mnkr.

Kommunen har således uppnått de finansiellamålen i budget för år 2011. Resultatet ger ocks
möjlighet att reglera 2010 års negativa resultat på -3,1 mnkr inom ramen for 201 1 års resultat.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-03-27 med årsredovisning 2011 i koncept.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa2011 års bokslut med redovisad resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalysför kommunen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt reglera 2010 års negativa resultat på -3,l mnkr inom ramen

för 2011 års resultat.

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt godkänna kommunstyrelsens årsredovisning för år
201 1

.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

,v 2%
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§52

ÅRSREDOVISNING FRÅN FYRBODALSKOMMUNALFÖRBUND
Dnr: LKS 12-106-042

KommunalförbundetFyrbodal har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Beslutsunderlag

KommunalförbundetFyrbodals årsredovisning 2011.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Komlnunflsllmäktigegodkänner KommunalförbundetFyrbodals årsredovisning för år 2011.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

24, 4/4
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§53

ÅnsREDoVIsNING Ms:) TILLHÖRANDE VERKSAMHETSBERÃTTELSE2011
FOR SAMORDNINGSFORBUNDETNORRA BOHUSLÃN
Dnr: LKS 12-60-042

SamordningsförbundetNorra Bohuslän har upprättat årsredovisning med tillhörande
Verksamhetsberättelse2011 och överlämnat till de samverkandeparterna.

Beslutsunderlag

Samordningsförbtlndet Norra Bohusläns årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse
201 1

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna samordningsförbundets årsredovisning.

Beslutet skickas till

SamordningsförbundetNorra Bohuslän

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§54

ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄSTTRAFIK AB
VERKSAMHETSÄRET2011
Dnr: LKS 12-77-042

Styrelsen for VästtrafikAB har upprättat årsredovisning for verksamhetsåret 2011. Revisorn
har i revisionsberättelsen2012-02-24 föreslagit att styrelsen och VD beviljasansvarsfrihet för
verksamhetsåret201 1.

Beslutsunderlag

Årsredovisning och revisionsberättelseför VästtrafikAB 2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar årsredovisning och revisionsberättelse for Västtrafik AB
verksamhetsåret201 1.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§55

RAPPORT ÖVER EKONOMISKT RESULTAT OCH VERKSAMHET 2011 INOM
KOMMUNSTYRELSENSVERKSAMHETSOMRÃDE
Dnr: LKS 12-136-042

Kommunledningskontorethar i samarbetemed ekonomienhetenupprättat en redovisning och
över det ekonomiskaresultatet och verksamheten201 1 inom kommunstyrelsens
ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-03-28 med bilaga.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens samtliga enheter

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:J //øa
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§55

AKTIEÄGARTILLSKOTTTILL LYSEKILSSTADSHUSAB
Dnr: LKS 12-122-107

LysekilsStadshus AB är moderbolag för fem helägda dotterbolag, LysekilsBostadsbolag,
LEVA, LysekilsHamn AB, KolhoimarnaAB och Havets Hus.

Verksamhetensintäkter består av koncernbidragfrån dotterbolagen, samt fram tiil och med
2012-02-28 av en mindre intäkt för administrativa tjänster tillKolholrnarna.

Verksamhetenskostnader består av finansiellakostnader, borgensavgifter, arvoden,
administration, revision, samt vissa övriga kostnader.

I samband med bokslutsarbetetför 201 1 kan konstateras, att den ekonomiska ställningen är
oroväckande i moderbolaget. Intäkter i form av koncernbidragför 2012 täcker inte
verksamhetens budgeterade kostnader samma år. Moderbolaget har varit underñnansieratpå
grund av de bokslutsdispositionersom bolaget nödgades göra i samband med bokslutet 2010.
Vid en analys av bokslutet 201 l framgår att den ekonomiska ställningen i ett av dotterbolagen
är av sådan att att ägartillskottkommer bli aktuellt omgående. Befarade kostnader i ett annat
dotterbolag kan också komma att kräva ägartillskottunder 2012.

Moderbolagets behovav konsolideringkräver i sig ett tillskottfor att skapa en

säkerhetsmarginalför befaradekostnader i de aktuella dotterbolagen. Dessa kan i nuläget inte
fullt överblickas.

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har behandlatfrågan vid styrelsemöte 2012-03-28. Mot
den bakgrund som redovisats ovan anhållerbolaget om ett aktieägartillskottpå 9 mnkr for
2012.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunchefen tillikaVD i Lysekiis Stadshus AB 2012-03-28 med
bilaga.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens förslag.

Klas«Göran Henriksson (S) och Kent Olsson (M): bifalltill förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande
och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaLysekils Stadshus AB ett aktieägartillskott9 mnkr for
år 20 l 2.

Reservation

Mot beslutetamnäler ledamoten Inge Löfgren (MP) blank reservation.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§57

STYRDOKUMENTFÖR RAMBO AB
Dnr: LKS 12-78-10?

Rambo AB föreslår i en skrivelse att ägarkommunernaLysekil,Munkedal, Sotenäs och Tanum
godkänner respektive antar förslag till omarbetadeägardirektiv,konsortialavtal samt
bolagsordning för Rambo AB. Omarbetningenhar skett i nära samarbete med kommunernas
”ägarcontrollers” samt anlitad bolagsjurist.

Omarbetningamaföranleds av vidgat uppdrag, som även innefattar förnyelsebara och
miljövänligaenergikällor, moderniserat språkbruk mm. För att de nya dokumenten ska kunna
antas på Rambos bolagsstämmakrävs att ägarkommunernaär eniga.

Den stora förändringen är att bolagets uppdrag vidgas tillatt även omfatta produktion och
försäljning av energi ñän förnyelsebara och miljövänligaenergikällor. Större projekt ska dock
underställas kommunernasprövning innan de kan påbörjas.

Beslutsunderlag

Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-03-09med förslag tillägardirektiv, bolagsordning och
konsortialavtal.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 33.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillbolagsordning för Rambo AB.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillkonsortialavtal med Rambo
AB.

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta upprättat förslag tillägardirektiv för Rambo AB.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 58

FÖRDJUPAD LOKALISERINGSANALYS FÖR UPPLEVELSEHCENTRUM IHAVSBADSOMRÃDET SAMT POLITISK REFERENSGRUPP FOR LYSEKILS
KOMMUNS DESTINATIONSUTVECKLING
Dnr: LKS 10-153-879

Näringslivsenheten har i tjänsteskrivelse 2012-03-08 lämnat en lägesrapport över det fortsatta
arbetet med lokaliseringen av ett Upplevelsecentrum i Lysekil och kopplat till detta Lysekilskommuns destinationsutveckling.
För det fortsatta arbetet har näringslivsenheten föreslagit, att en fördjupad lokaliseringsanalys
genomförs av ett Upplevelsecentrum i Havsbadsområdet samt att en politisk referensgmpp för
Lysekilskommuns destinationsutvecklingutses.

Beslutsunderlag

Projektledarenstjänsteskrivelse 2012-03-08.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 32.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på ledningsutskottets förslag i punkt 1.

Att ledningsutskottets förslag i punkt 2 ändras och kompletteras enligt följande:
Att tillsätta en politisk styrgrupp för turism som skall verka för en god och realistisk
destinationsutvecklingoch besöksnäringi Lysekilskommun som heihet.

Inge Löfgren (MP): bifalltill Yngve Berlins yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag i punkt l mot Yngve Berlins mfl. avslagsyrkande.
Proposition på ledningsutskottets förslag i punkt 2 mot Yngve Berlins mfl. ändrings- och
kompietteringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag i punkt 1 mot Yngve Berlins mil.
avsiagsyrkandeoch finner, att kommunstyreisen beslutarbifallaledningsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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.la-röst for bifalltill lednjngsutskottets förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 6 ja-röster och 5 nej-röster att bifalla ledningsutskottets forslag
(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets forslag i punkt 2 mot Yngve Berlins mil.
ändrings- och kompletteringsyrkande och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla
ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en fortsatt och fördjupad lokaliseringsanalys av
Havsbadsområdet som huvudalternativ för en planerad etablering av Upplevelsecentrum.

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projekt Upplevelsecentrum,
turism och destinationsutvecklingi Lysekilskommun.

Beslutet skickas till

Näringslivsenheten
Havets Hus

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 58

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina RörVall-Dahlberg
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B

Lars Björneld
Daniel Nilsen

Vakant

Christer Hammarqvist
Torbjörn Stensson

AnmMari Söderström

Sven-GunnarGunnarsson

Bo Göthesson

Per-GunnarAhlström

Håkan Smedja

Justerare:
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§59

UTVÄRDERINGAVSEENDE DELNINGEN AV SOCIALNÄMNDIJZN I EN INDIVID-
OCH MYNDIGHETSNAIVINDOCH EN VÃRD- OCH OMSORGSNAMND
Dnr: LKS 10-471-104

Kommunfullmäktigebeslutadevid sammanträde2011-12-21, § 183, bl.a. att låta utvärdera
delningen av tidigare socialnämnden i en individ- och myndighetsnämnd och en vård- och
omsorgsnämnd. Utvärderingen skall färdigställas under mars månad 2012.

Utvärderingen föredras muntligt på sammanträdetav utredaren Lars Roslund.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-12-21, § 183
Lars Roslunds utvärdering 2012-04-03.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna utvärderingen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§60

REVIDERAT AVTAL AVSEENDE HALSO- OCH SJUKVÃRDSANSVARET
MELLAN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN OCH KOMMUNERNA I VÄSTRA
GÖTALAND
Dnr: LKS 12-70-779

Avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland har reviderats. Avtalet är antaget i det politiska samrådet
mellan VästKom och Västra Götaiandsregionen. Kommunerna i Västra Götaland
rekommenderasatt anta avtalet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2012, inklusive avtal.
Vård- och omsorgsnämndensprotokoll 2012-02-28, § 21
Individ- ooh myndighetsnänmdensprotokoll 2012-02-29, § 45.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 28.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet 2011-11-03 som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionenoch kommunerna.

Kommunfullmäktigebeslutaratt låta utvärdera kostnadseffekternaav avtalet efter 1 år.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:4 m..
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§61

NATTBEMANNINGLYSEKILSHEMMET- PROTESTLISTA
Dnr: LKS 12-71-739

En protestlista har överlämnats av Klaus Peters, ordförande i Demensforeningen, med 2020
namnunderskrifter. Protestlistan gäller nedskärningen av nattbemanningenpå Lysekilshemmet
som gjordes i december 201 l. Handikappföreningarnaoch Demens-föreningen i Lysekil står
bakom skrivelsen.

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet, tagit del av förvaltningens yttrande och
överlämnat det tillkommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse ñ^ån den 9 febmari 2012.
Utdrag ur ”Protestlista mot indragning av nattpersonal på Lysekilsäldreboenden”
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2012-02-28, § 15.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 29.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse tillundertecknarna av

protestlistan för kännedom samt att anmäla ärendet tillkommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Undertecknama av protestlistan med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§62

MEDBORGARFÖRSLAGANG. OMPRÖVNING AV_NEDLÄGGNINGSBESLUT
RÖRANDE KYRKVIKSOCH FÄRGARGATANSFÖRSKOLOR
Dnr: LKS 11-379-611

CeciliaLindstrand och CamillaTinasdotter, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-1007
föreslagit, att beslutet att lägga ned Kyrkviksoch Färgargatans Förskolor omprövas.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar anfört, att de Synpunkterna som förslagsställarnaframfört kommer att
tas med i det fortsatta utredningsarbetetkring lokalomstruktureringenav förskolor och skolor i
tätorten. Bildningsnämndenhar i mars fattat beslut om att avvecklaKyrkviksoch
Färgarskolans förskolor och att bygga om Kronbergsskolantill förskoleverksamhet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Cecilia Lindstrandoch CamillaTinasdotter 201 1-10-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-10-27, § 136.
Bildningsnämndensprotokoll 20l2w02-2l

, § 26, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 30.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifalltillmedborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins yrkandeatt bifalla
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins yrkandeatt
bifallamedborgarförslagetoch finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifalla ledningsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad bildningsnämndenanförts anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§63

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISK GRUPP
Dnr: LKS 10-352-719

I arbetetmed barn- och ungdomspolitiskthandlingsprogram föreslås att en gemensam politisk
grupp kring barn och ungdomar biidas i Lysekil. Syftet med gruppen är att nämndövergripande
arbeta för barn och unga i Lysekilenligt barn- och ungdomspolitiskthandlingsprogram.

Bakgrunden till förslaget om barn- och nngdomspolitisk grupp är att det i arbetetmed bam-
och ungdomspoliskthandlingsprogram finns behovav att tidigt i processerna involvera
nämnderna. Genom gruppen underlättas informations-och kunskapsutbyte mellan de
kommunalanämnder som har ansvar för barn och ungas livsvillkori Lysekil.

I gruppen föreslås presidierna från individ- och myndighetsnämnden,bildningsnämndensamt

gymnasie-och vuxenutbildningsnämndeningå liksom respektive förvaltningschefen

gruppen är inte beslutsfattande.Respektive nämnd står fortfarande som beslutsfattande.
Arenden som gruppen lyfter' vidare tilikommunstyrelsen förankrasdärför först i de ordinarie
nämnderna.

Förslaget är att gruppen träffas cirka sex gånger per år. För att ytterligare beiysadet barn- och
ungdomspoiitiska gemensammaarbetet föreslås att en gemensam dag arrangeras för samtliga
ledamöter i de berörda nämnderna en gång per år.

Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 2012-03-22.

Yrkanden

Arm-Charlotte Strönrwall (FP): bifalltill förvaltningens förslag.

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltill förvaltningens förslag med ändring, att varje nämnd utser
sina representanter.

Yngve Berlin (K): tilläggsyrkande,att en ansvarig tjänsteman från
verksamhetsstöd/fastighetsenhetenskall ingå i gruppen för att garantera fastigheten Boviks
skola för angelägen kommunal verksamhet som Ungdomens hus och Familjenshus.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Klas- Göran Henrikssons yrkande.

Proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkandemot avslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens forslag mot Klas-Göran Henrikssons
yrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaKlas-GöranHenrikssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkandemot avslag och finner, att
kommunstyrelsen beslutaravslå tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt ställa sig bakom förslaget om att bildaen barn- och
ungdomspolitiskgrupp varvid varje nämnd utser sina representanter i gruppen.

Beslutet skickas till

Berörda nämnder
Folkhälsosamordnaren

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§64

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA norrnrgnoLAc 1 LYSEKILS
KOMMUNS BOLAGSKONCERN SAMT REVIDERADE AGARDIREKTIV FÖR
DOTTERBOLAGENTILLLYSEKILSSTADSHUSAB
Dm? LKS 12-135-107

Kommunstyrelsenhar haft kommunfullmäktigesuppdrag att genomföra en översyn av samtliga
ägardirektiv förde helägda dotterbolagen. Målsättningenvar Att de reviderade ägardirektiven
skulle behandlasav kommunfullmäktige i februari 2012.

Samtidigt beslutadekommunfullmäktigevid sammanträdeden 21 december, § 181, bla. att
låta ändra ägardirektiven för LysekilsHamn AB och KolhoimarnaAB i enlighet med
föreslagen inriktningoch att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag på förändringar att
behandlaspå kommunfullmäktigessammanträde i januari 2012. Vid detta sammanträde
beslutadekommunfullmäktigeatt reviderade ägardirektiv för dessa båda bolag skulle
behandlassamtidigt som revideringarav övriga ägardirektiv.

Kommunledningskontorethar nu upprättat förslag på gemensammaägardirektiv för de helägda
dotterbolagen i kommunkoncernensamt reviderade ägardirektiv för dotterbolagen. Förslagen
har utarbetats i dialog med representanter för de olika bolagen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-04, § 12.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-03-28 med bilagor.

Yrkanden

Christina Rörvall-Dahlberg(C): tillägg i LEVAzsägardirektiv punkt 3 - IT-infrastrnktur:
erbjuda och samråda med aktuell part om samförläggning av kanalisationför fiberkabeli
samband med att andra grävarbetenutförs.

Yngve Larsson (FP): att punkt 3, andra stycket, i förslaget tillägardirektiv för LysekilsHamn
AB skall utgå

Yngve Berlin (K):

Tillägg till det föreslagna ägardirektivet for LysekilsHamn AB,punkt 3 andra stycket- Bolaget
skall med utgångspunkt i en långsiktigthållbarekonomi anpassa sig tillden karaktär av

uppdrag som bedrivs i det geografiska området. Bolaget skall aktivt söka nya kunder och
utvecklingsmöjligheteroch marknadsförakommunens unika läge som en länk mellan de mest

miljövänligatransportformerna sjöfart och järnväg.

Avslagpå de delar i ägardirektiven för LEVA och LysekilsbostäderAB som verkar :för att

hyresgäster alternativt abonnenter genom taxehöjningar/smygskattehöjningskall klås på 12
miljonerkronor för att förstärka kommunkassan.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kent Olsson (M): avslag på Yngve Berlins yrkanden.

Jan-OlofJohansson (S): följande förändringar i förslaget tillägardirektiv för Lysekilsbostäder
AB under punkt 4 - Budget, verksamhetsplanoch bokslut:

2:a punktsatsen- ”inomytterligare 5 år 20 °/o ” stryks.

3:e punktsatsen- utgår.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Christina Rörvall-Dahlbergsyrkandeom tillägg i iörsalget tillägardirektiv för
LEVA mot förvaltningens förslag.

Propositionpå Yngve Larssons yrkandeom ändring i förslaget tillägardirektiv för Lysekils
Hamn AB mot förvaltningens förslag.

Proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom ändringar i förslaget tillägardirektiv för
Lysekilsbostädei'mot förvaltningens förslag.

Proposition på Yngve Berlins yrkandeom ändringar i förslagen tillägardirektiv för LEVA och
Lysekilsbostädermot avslag.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeom tillägg i förslaget till ägardirektiv för LysekilsHamn
AB mot avslag.

Proposition på övriga delar av förvaltningens förslag tillägardirektiv.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Christina Rörvali-Dahlbergsyrkandeom tillägg i försalget
tillägardirektiv för LEVA mot förvaltningens förslag och finner, att kommunstyrelsen beslutar
bifallaChristina RörvalLDahlbergsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Larssons yrkandeom ändring i förslaget till
ägardirektiv för LysekilsHamn AB mot förvaltningens forslag och finner, att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaYngve Larssons ändringsyrkande.

Ordföranden stälier proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom ändringar i förslaget till
ägardirektiv för Lysekilsbostädei*mot förvaltningens förslag och finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ja-röst för bifalltill förvaltningens förslag.

Nej-röst för bifalltill Jan-OlofJohanssons yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 6 ja-röster och 5 nej-röster att bifallaförvaltningens förslag (se
omröstningsbilaga1).

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeom ändringar i förslagen till
ägardirektiv för LEVA och Lysekilsbostädei*mot avslag och finner, att kommunstyrelsen
beslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeom tillägg i förslaget till
ägardirektiv för LysekilsHamn AB mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutaravslå
tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

.Ta-röst för avslag på Yngve Berlins tilläggsyrkande.

Nej -röst för bifalltillYngve Berlins tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 7 ja-röster, 3 nej-röster och l ledamot som avstår att avslå
Yngve Berlins tilläggsyrkande(se omröstningsbilaga2).

Ordföranden ställer proposition på övriga delar av förvaltningens förslag tillägardirektiv och
finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ändra förslagen till ägardirektiv för LEVA i Lysekil AB och
LysekilsHamn AB enligt följande:

LEVA i Lysekil AB - tillägg i LEVA:s ägardirektiv punkt 3 - IT-infrastluktur: erbjuda och
samråda med aktuell part om samförläggning av kanalisation för tiberkabeli samband med att
andra grävarbetenutförs.

LysekilsHamn AB » punkt 3, andra stycket, i förslaget tillägardirektiv för LysekilsHamn AB
skall utgå.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna det gemensamma ägardirektivet for de helägda
dotterbolagen i kommunkoncernensamt de reviderade ägardirektiven för respektive
dotterbolag enligt upprättade förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 65

INFORMATION FRÅN KOMMUNCHEFEN

Kommunchefen informerarom följande frågor:

e Västtrafiks upphandlingav entreprenör för kollektivtrafikentiliFiskebäckskilhar
överklagats.

o Seabased etablering.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 66

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll- 2012-03-21
Kommunstyrelsens ordförande - nr 9/2012
Kommunchefens delegationer-nr

Administrativechefens delegationer-5-7/2012
Samhällsbyggnadschefensdelegationer-nr 3/2012
Näringslivschefens delegationer-m' 11-13/2012

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutet skickas till

Resp. pärm for delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§67

ANMÄLNINGSÄRENDE
Dnr: LKS 11-484-108

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärende:

Förvaltningsrättens beslut 2012-03-05 -w laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut den
14 november2011, § 195.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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