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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf. (M) Siv Lycke (C), ersättare för Christina Rörvall-
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Dahlberg
Torbjörn Stensson (S) Susanne Baden (MP), ersättare for Emma Nohrén,
Klas-GöranHenriksson (S) §§ 59 - 72
Jan-OlofJohansson (S) Daniel Nilsen (FP), ersättare för Britt-Marie
Anneli Strand (S) Govik
Klas Mellgren (S) Jan Ivarsson (M), ersättare för John Berntsson, §§
Kent Carlsson (S) 59 - 73
Eva Leandersson (S) CamillaKarlsson (FP), ersättare för Tom Govik
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (obunden)
Roland Karlsson (FP)
Annika Dahlberg(FP), §§ 59 - '73
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Håkan Möller (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP), §§
59, 61-80
Lars-Åke Olsson (FP)
Marianne Larsson (FP), §§ 59 - 73
Hans Nordlund (M)
Marita Fennell-Lagrell (M)
FredrikLundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Per-Gunnar Ahlström (K)
Inge Löfgren (MP)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
ThomasFalk (SP), §§ 59 - 73
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda konnnunfullmäktige, 34 ordinarie ledamöter och 5 ersättare
närvarande.
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§ 59

ORDNINGSFRÅGA
Dnr: LKS 12-156-042, 12-157-042

Ronald Rombrant (LP) har i skrivelser 2012434-23 ställt 2 frågor tillkommunstyrelsens
ordförande, dels on1 kommunkoncernensskulder och borgensåtaganden, dels om
årsprognosen i delårsrapporten per 201 1-08-31.

Ordföranden meddelar att presidiet beslutatatt dessa frågor skall behandlassom sista punkter
på sammanträdet.

Yrkande

Ronald Rombrant (LP): att frågorna skall behandlasi anslutning tillbehandlingenav
årsredovisningen.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på ordförandens förslag att dessa fiågor skall behandlassom sista punkter på
sammanträdetmot Ronald Rombrairts yrkandeatt frågorna skall behandlas i anslutning till
behandlingenav årsredovisningen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag att dessa frågor skall behandlassom sista
punkter på sammanträdetmot Ronald Rombrants yrkandeatt frågorna skall behandlas i
anslutning tillbehandlingenav årsredovisningen och finner, att kommunfullmäktigebeslutar
att bifallaordförandens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:
.Ta-röst för bifalltillordförandens förslag.

Nej-röst för bifalltill Ronald Rombrants yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 29 ja-röster, 9 nej-röster och 1 ledamot som avstår att
bifallaordförandens förslag (se onn-östningsbilaga).

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt Ronald Rombrants frågor skall behandlassom sista punkter
på sammanträdet.

Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamöterna Ronald Rombrant (LP) och Thomas Falk (SP) skriftliga
reservationer.

Anmärkning

I anslutning tillkommunfullmäktigesbehandlingav årsredovisningen senare under
sammanträdet Ineddelai' ledamoten Ronald Rornbrant att han tar tillbakasina två frågor.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO-I OMRÖSTNINGSLISTA  
 
 

VOTERING 
 
 

 

 

Tom Govik CamillaKarlsson X
Inge Löfgren
Siv Linnér
Marianne Larsson
FilipNordqvist

FP
MP

S
FP

Obunden 'HEREIiñiln

§ 59
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

Mats Karlsson -Z
_-

Jan-OlofJohansson _-
Roland Karlsson _-
Torbjörn Stonsson -2

AlmikaDahlberg 11
Yngve Berlin -S
Ann-Charlotte Strömxvall
Fredrik Lundqvist 2-
Ronald Rombrant _-
Klas-GöranHenriksson
_-
-I
11
2-
_-
-2
-2
-i
-l
_-
-Ä
_-
_-
K;-
CI
-Ã
I_
-2
-2
2--2
-2
-Ã
11
j;
- _---
_ -
_
_
_
_  S Sven-GunnarGunnarsson X X

29 9 1

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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ll?)

 
2012-05-01

Kommunfullmäktigt

Reservation mot beslutatt sopa fråga om kommunens mifjardåtaganden under
mattan

Lysekils kommunkoncemsskulder och borgensåtaganclen har nu passerat en miljard kronor
(1004 miljonerom man ska vara exakt). Och då är inte borgensätagandet tillRiksbyggens
ekonomiska förening pâ 90 miljonerför renovering av Stängenäshemmet,som fullmäktige
fattade beslutom i december2012, inkluderade.

Sedan 2005 har låneskulderoch borgensåtagandetökat från 700ttli 1000 miljoner, dvs med
300 miljonerkronor.

Samtidigt sjunkerkommunens invånarantal mycket kraftigt. 2011 minskande antalet invå-
nare med förfärande siffror, 123 personertilå14.398. SCB prognostiserar enligt kommunens
boendestrategi 2012 att antalet invånare år 2015 kommeratt ha sjunkit titi 14.300 och tiil år
2020 till 13.900 invånare, alltså ett fortsatt mycket kraftigt sjunkande invånarantal. Aêit färre
ska återbetala aiit större skulder, den ekvationengår inte ihopl Hur med gott samvete locka
folk att flyttatill Lysekil,när de förväntas ta över ett skuldberg?

När alla kommuner har redovisat 2011 års siffror finns det en uppenbar risk att Lysekiisborna
irommer att vara de mest skuldsatta av alla kommuninvånarei hela Västra Götaia nd.

Vare sig de långfristigaskuldåtagandenaeller befoikningsminskningenberörs knappt i 2011
års årsredovisning, än mindre beskrivsde som problem som måste åtgärdas. Detta varskälet
till att undertecknadväckte frågan.

Det är mot denna bakgrund undertecknad förvånades över att fullmäktiges presidie föreslog
att frågan om kommunens skuldbergskulle behandlassom sista ärende på fullmäktiges
ärendelista. Undertecknads förslag var att frågan skulle tas upp i anslutning tiil årsredovts-
ningen, där den naturligtvis hörde hemma och kunde ha bidragittillett bättre fullmäktige-
möte. Presidêets förslag blev efter votering också fullmäktiges bestut.

Att dölja frågan om tzommuneias skuldherggenom att förlägga den till en titlpunkt då lyss-
narna sedan länge sedan gett upp och de flesta fuilmäktigeieciamöterkroknat, då har det
gått långt, tala om att sopa problem under mattanl

Ronald Romhrant, tyseklispartiet

Bilaga; Fråga daterad 2012-0423: Nu har Lysekils kommunkoncernsskuider och borgensåtagan-
den passerat en miljard (1000 miljoner)kronor. Och de ansvariga verkar inte se detta som ett
problem!

LYSEKILSPARTTELNU
e-post intoâliysektispartietnu ivww.iysekiispartletnu

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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2(2)

FRÅGA
2012-04-23

Kommunstyrelsens ordförande

Nu har Lysekilskommunkoncernsskulder och borgensåtaganden passerat en miljard (1000
miljoner]kronor. Och de ansvariga verkar inte se detta som ett probieml

Sedan 2006 har skulderna ökat med 30D miljoner. Kommunens lnvånarantalminskar mycket kraftigt,
minus 123 personer, det liknarnärmast de problem man har l norrlands glesbygden Jag tyckersltu-
atiolten börjar bli riktigt, riktigt otäckt.

Vare sig de långfristiga skuldåtagandenaeller befolknlngsmlnskningenberörs knappt i 2011 års års-
redovisning, än mindre beskrivsde som prohiemsom måste åtgärdas.

Kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur skulie du viljabeskrivakommunensskuldåtaganden på en miljard kronor?

2. Om du - som vi E Lysekilspartiet - ser miljatdskuldensom ett problem, vad tänker ni som är ansva-
riga för styrningen av Lysekils kommun, dvs du, ditt parti och dina alilanspartier i moderaterna och
centerpartiet göra åt detta? Fortsätter blunda och sticka huvudet i sanden ellervidta åtgärder?

Lysekilkomnzunkoncezn,långfristigaskutder och
' . 2005' §90?! 2003 ZQDS* 2019 :otal

borsensåtasandenloüê-2011tMkrl Långfrskulder 592E m_ m7 395 313 sas!Borgensåtaganden-I 154 Mi 13 13 13 36
Im. 75§L 320 ;asien zoagJ I 253 ---- 

4' i 90!isorgenstênggnâshemnwetl
M

i

fröna: Ãrsredovisning 2008 och 2011

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

LYSEKILSPARTEETJHU
e-post infoçñiysekilspartletnuwebbplats tvi-nu.Eysekllspartietnu

. 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Skrlftü re;- -v_Iltlod mn frå- i ä? 12-04-25  

Jag inlägger skriftiig reservation mot att h: ke närvarande fullmäktigeledamötervid röstning i

fuiimäktâgetillätsatt lämna sin röst efter att de återkommittiil fullmäktigesalen.

överensstämmerdetta med kommunens reglemente för kommunfullmäktige“u” kommunanâåe" ?

Frågan är principiellt uiktzg utifrån vilkenordning som skall gälla vid :östning i kommunfuilmäktige.

Skaftö 3G april 2012

 

 ._=-"'"T__H

Thomas Falk

Skaftöpartiei

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§60

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE- VARFÖR
FÖLJER INTELYSEKILSKOMMUN LAGSTADGADESTRANDSKYDDSREGLER
Dnr: LKS 12-41-269

Inge Löfgren (MP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 2012-04-17 ställt
följande frågor angående strandskydd och dispens för vinodling i Gullrnarsbaden:

l. Varför följer inte Lysekilskommun den av riksdagen angivna lagstiftningen?
2. Varför har kommunledningen aktivt deltagit för att meddela dispens för vin- och

äppelodlingen?

Beslutsunderlag

Inge Löfgrens interpellation 2012-04-17.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Enligt Löfgren har Lysekilskommun de senaste åren gång på gång meddelat dispenser som

inte haft stör i lagstiftningen.Många dispenser har upphävts av länsstyrelsen eller rnark-och
miljödomstolen.

Ovanstående skrivning är Löfgrens egen! Samtliga beslutadedispenser granskas automatiskt
av länsstyrelsen och överprövas vid behov. Inget beslut i miljö- och byggnadsnämndenhar
upphävts.

Totalt 31 st. beslutadedispenser sedan l juni 2009.

2 överklagandesom gått miljö- och byggnadsnämndenemot:

- Odlingen enl. ovan (som är överklagadetillmiljööverdomstolen)
- Bro Fiskebäck 1:25= Sjöbodar

Bakgrunden till beslutenär att det finns olika syn på redan ianspråktagen mark. Man kan se

det sorn en test hur lagstiftningen tolkas och var gränsen går.

Svar på fråga l: Lysekilskommun följer den anvisade lagstiftningen.

Svar på fråga 2: Kommunledningenanser att verksamhetensom företagaren skall bedrivapå.
platsen inte hindrar tillgänglighetentill området. Markenhar inte i något sammanhang tagits i
anspråk sedan området inte fick användas tillcamping.

Företaget bedriver en mycket omfattande året runt verksamhet i Lysekils stad och ser

vinodlingen som en möjlighet att kunna spegla hur vintillverkninggår till. Det är nödvändigt
att kommun på ett aktivt sätt medverkarnär det finns kreativa tanka från företag, som i det här

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

máif”- //5- //Lf/á -
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fallet skulle kunna ge besöksnäringenytterligare inslag som ger fler anledningaroch höjer
attraktiviteten av besök i Lysekil.

.. 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

/Mk
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§61

MlEDBORGARFÖRSLAGANG.__OMPRÖVNING AVNEDLÄGGNINGSBESLUT
RORANDE KYRKVIKSOCH FARGARGATANSFÖRSKOLOR
Dm: LKS 11-379-611

Cecilia Lindstrand och CamillaTinasdotter, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-10-07
föreslagit, att beslutet att lägga ned Kyrkviksoch Färgargatans förskolor omprövas.
Kommunfullmäktigesordförande har rernitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar anfört, att de Synpunkternasom förslagsställarnaframfört kommer att
tas med i det fortsatta utredningsarbetetkring lokalomstiuktureringenav förskolor och skolor
i tätorten. Bildningsnämndenhar i mars fattat beslutom att avvecklaKyrkviksoch
Färgarskolans förskolor och att bygga om Kronbergsskolantill förskoleverksamhet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från CeciliaLindstrand och CamillaTinasdotter2011-10-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-10-27, § 136.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-02-21, § 26, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 30.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 62.

Yrkanden

Yngve Berlin (K),Håkan Smedja(V) och Inge Löfgren (MP): bifalltillmedborgarförslaget.

Mats Karlsson (M): bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Susanne Baden (MP): att åteiremittera ärendet för att utarbeta ett klarare svar.

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltillSusanne Badens återremissyrkande.

Mats Karlsson (M): avslag på Susanne Badens äterremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Susanne Badens mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Yngve Berlins mil. yrkandeatt bifallamedborgarförslaget.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Susanne Badens mfl. åteiremissyrkandemot att avgöraärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins mfl.
yrkandeatt bifallamedborgarförslagetoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Onnöstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:
.Ta-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillYngve Berlins mil. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 16 ja-röster, 7 nej-röster och 15 ledamöter som avstår attbifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad biidningsnänmdenanförts ansemedborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställama
Bildningsnämnden

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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VOTERING

..

§ 51
NARV .IA NEJ AVST

 NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 KOMMUNFULLMÄKTIGE
M
S
S

FP
S

FP
K

Ronald Rombrant
Klas-GöranHenriksson

C
S
MP

LP
SP
FP
S

S
K
C

FP
MP

HHHHHHHHHHIHHHHHIHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH|||HHEIIHHIIHIIIIHIIHIIIIIIHHIIHHIIIIIHHHIIH||||H||H|||||||||||||HH|||H||||||HH||||||IIIHIIIIHIIHHHIHIIHIHIIHIIIHIIHHHIIIIIHHI
16 7 15

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 62

MOTION OM ATTGÖRA KUNGSGATANTILL EN BILFRIGÅGATA
Dm: LKS 11-433-311

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

Näringslivsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningenhar i tjänsteskrivelsei' tillstyrkt
motionen.

Beslutsunderlag

Torbjörn Stenssons motion 2011-11-14.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 201 1-1 1-18.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 161.
Tfenhetsohefens tjänsteskrivelse 201 1- 12- 1 6.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 34.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 49.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslåmotionen.

Beslutet skickastill

Motionären

Justerare: Utdragsbestyrkande:

// A13.
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§63

MOTION OM LADDSTOLPARFÖR ELBILAR
Dnr: LKS 12-143-537

Inge Löfgren (MP) har i motion 2012-04-18 föreslagit, att kommunen installerar laddstolpar
får att underlätta övergången till elfordon.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-04-18.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§64

MOTION OM BOENDEPARKERINGI LYSEKILSTÄTORT
Dnr: LKS 12-158-514

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att

kommunen inför samma regler för boendeparkeringi Lysekils tätort som redan införts i
Grundsund.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkonnnunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedjaoch MarthinHermansson 2012-04-03.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 65

MOTION OM PARKERINGFÖR HUSBILARPÅ CAMPUS VÄST PARKERING
SOMMARTID
Dnr: LKS 12-159-514

Håkan Smedja(V) och MaithinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att
kommunen anordnar parkering for husbilarpå Campus Väst parkeringsommartid.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedjaoch MarthinHermansson 2012-04-03.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§66

MOTION oM AVGIFTSFRIFRIUPPLÅTELSEAVTRoTToAREnFöR BIÃTIKER
OCH CAFEERLÄNGS DEN DEL AV KUNGSGATANSOM PÅ FORSOK GORS OM
TILL GÄGATA SOMMAREN 2012
Dnr: LKS 12459-514

Håkan Smedja(V) och MatthinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att
kommunen avgiftsfritt skall upplåta trottoarer för butiker och caféer längs den del av

Kungsgatan som på försök görs om tillgågata sommaren 2012

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedjaoch MarthinHermansson 2012-04-03.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§67

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTKOMMUNEN SKALL ARBETAAKTIVT FÖR
ATTPOLISEN SKALL KOMMA PÅ BESOK OCH PRATA OM POLISYRKETI
GULLMARSGYMNASIET
Dnr: LKS 12-152-612

AlexanderNiklasson,Lysekil,har i medborgarförslag 2012-04-23 föreslagit att kommunen
skall arbeta aktivt för att polisen skall komma på besök och prata om polisyrketi
Gullmarsgymnasiet.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslagettillLysekil-Sotenäs
gymnasie-och vuxenutbildningsnämndför besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från AlexanderNiklasson,Lysekil2012-04-23.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Lysekil-Sotenäsgymnasie-och vuxenutbildningsnärnnd
Förslagsställaren

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§68

MEDBORGARFÖRSLAGOM AVGIFTSFRIPARKERINGAVMILJÖFORDON
Dnr: LKS 12-146-514

Ibrahim Tahric, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-04-20 föreslagit, att kommunen inför
avgiftsfri parkering för miljöfordon.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen
för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Tahric, Lysekil,2012-04-20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsfö1valtnjnger1
Förslagsstållaren

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§59

REVISIONSBERÄTTELSEAVSEENDE2011 ÅRS VERKSAMHETSAMT FRÅGA
OM ANSVARSFRIHET

Kommunrevisionenhar 2012-04-10 avlämnatsin revisionsberättelse for år 2011.
Kommunrevisionentillstyrker,att kommunfullmäktigebeviljarledamöter i styrelser och
nämnder ansvarsfrihet for år 201 1.

Beslutsunderlag

Kommunrevislonens revisionsberättelse för år 2011 2011-04-10 med årets

granskningsrapporter.

Yrkande

Ronald Rombrant (LP) och Torbjörn Stensson (S): bifalltill kommunrevisionens forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige antecknar till protokollet, att ledamöter i styrelser och nämnder inte
deltar i handläggningenav ärendet om ansvarsfrihet för respektive verksamhet.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen, övriga nämnder, miljöberedningenoch de
förtroendevalda i dessa organ beviljasansvarsfrihet för 2011 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder
Miljöberedningen
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§70

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

Ekonomienhetenhar upprättat bokslut för år 201 l. Bokslutet ingår som en del i

kommunstyrelsens årsredovisning. Årsredovisningen skall överlämnas till
kommunfullmäktigesom har att godkänna denna.

Årets resultat- förändring av eget kapital

Årets resultat uppgår tili 18,4 mnkr, vilketär en förbättring med 19,0 mnkr jämfört med 2010.

I resultatet ingår realisationsvinstervid försäljning av anläggningstillgångarmed 4,6 mnkr.
Kommunens finansiella :nål 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 bidragettillresultatet. Försäljning inom

exploateringsverksamhetenhar medfört en realisationsförlustpå 0,7 mnkr. Vidare har låga
löneökningai' och låga räntekostnader bidragittill resultatet.

Verksamhetsresultat

Verksamhetsresultatethar förbättrats med 2,2 mnkr i jämförelse med 2010. Verksamhetens
nettokostnadsandelav skatteintäkter har därmed förbättrats från 100,2 procent tili97,7
procent. Verksamhetens intäkter har ökat med 18,4 mnkr. Ökningen hänförs sig bLa. till
ökade intäkter inom bygglovsverksamheten,ökade specialdestinerade bidrag från staten samt

intäkter till följd av försäljning av tillgångar.

Verksamhetenskostnader har ökat med 14,3 mnkr. AV dessa utgör lönekostnadsökningar'14,0
mnkr. Avskrivningarnauppgår till23,5 mnkr vilketär en ökning med 1,1 mnkr jämfört med
2010. Avskrivningamasandel av skatteintäkter är 3,3 procent vilketär detsamma som

föregående år.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Utdebiteringenär 22,49 och har varit oförändrad sedan 1999. De samlade skatteintäkter-na
inklusive generella statsbidragoch den kommunala fastighetsavgiftenökade med 15,0 mnkr.

Lysekilseget skatteunderlagökade med 1,03 procent. Kommunens skattekraft som procent av

medelskattekraften i 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 ñnansnettot.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Balanskravet

Årets resultat uppgick tillplus 18,4 nmkr. Realisationsvinsteruppgick till 8,3 mnkr. Detta

innebär, att resultatet enligt balanskravet uppgår tillplus 10,1 mnkr. Kommunens utdebitering
har Varit oförändrad 22,49 kr per skattekrona. Låneskuldenuppgick till252,8 mnkr vilket
innebär en Ökning med 19,3 mnkr.

Kommunenhar således uppnått de finansiellamålen i budget för år 2011. Resultatet ger också

möjlighet att reglera 2010 års negativa resultat på -3,l mnkr inom ramen för 2011 års resultat.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-03-27 med årsredovisning 2011 i koncept.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 51.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Mats Karlsson (M), Jan-OlofJohansson (S), Fredrik Christensson (C),
Ronald Rombrant (LP), Håkan Smedja(V),Torbjörn Stensson (S) och Aim-Charlotte
Strömwall (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): tilläggsyrkande,att konnnunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en

handlingsplan inkl. konsekvensbeskrivningför att minska kommunkoncernenstotala

skuldâtagande(långfristigaskulder och borgensåtagande) med 100 resp. 200 mnkr under
2012-2013.

Inge Löfgren (MP): tilläggsyrkande,att försäljningen på 9 mnkr av resultatet skall användas
för amortering av långa lån.

Mats Karlsson (M): avslag på Ronald Rombrants och Inge Löfgrens tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag.

Propositionpå Ronald Rornbrants tilläggsyrkandemot avslag.

Propositionpå Inge Löfgrens tilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställerproposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkandemot avslag och finner,
att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandemot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa 2011 års bokslut med redovisad resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalysför kommunen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt reglera 2010 års negativa resultat på -3,1 mnkr inom ramen

för 2011 års resultat.

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt godkänna kommunstyrelsens årsredovisning för år

2011.

Reservation

Mot beslutetamnäler ledamoten Inge Löfgren (MP) blank reservation.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga bolag
Kommunrevisionen
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§71

ÅRSREDOVISNING FRÅN FYRBODALSKOMMUNALFÖRBUND
Dnr: LKS 12-106-042

KommunalförbundetFyrbodal har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Beslutsunderlag

KommunalförbundetFyrbodals årsredovisning 201 l.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 52.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner KommunalförbundetFyrbodals årsredovisning för år 201 1.

Beslutet skickas till

KommunalförbundetFyrbodal, Uddevalla

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§72

AKTIEÄGARTILLSKOTTTILLLYSEKILSSTADSHUSAB
Dnr: LKS 12-122-107

Lysekils Stadshus AB är moderbolag for fem helägda dotterbolag, LysekilsBostadsbolag,
LEVA, LysekilsHamn AB, KolholmarnaAB och Havets Hus.

Verksamhetens intäkter består av koncernbidragfrån dotterbolagen, samt fram till och med
2012-02-28 av en mindre intäkt för administrativa tjänster tillKolholmarna.

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

I samband med bokslutsarbetetför 2011 kan konstateras, att den ekonomiska ställningen är
oroväckande i moderbolaget. Intäkter i form av koncernbidragför 2012 täcker inte
verksamhetensbudgeterade kostnader samma år. Moderboiaget har varit underñnansieratpå
grund av de bokslutsdispositionersom bolaget nödgades göra i samband med bokslutet 2010.
Vid en analys av bokslutet 201 1 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 behov av konsolideringkräver i sig ett tillskott för att skapa en

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

Styrelsen för LysekilsStadshus 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 KommunchefentillikaVD i Lysekils Stadshus AB 2012-03-28 med
bilaga.
Kommunstyrelsensprotokoll 20 l2-04-04, § 56.

Yrkanden

Ronald Rornbrant (LP): att återremittera ärendet tillkommunstyrelsen för komplettering av

beslutsunderlagetavseende bl.a. finansieringoch återbetainingsplan för Lysekils Stadshus
AB.

Roland Karlsson (FP), Anneli Strand (S) och Inge Löfgren (MP): bifalltillRonald Rombrants
återrernissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå Ronald Rombrants mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
forslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mil. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt åteiremittera ärendet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet tillkommunstyrelsen for komplettering
av beslutsunderlagetavseende bl.a. finansieringoch äterbetalningsplan for Lysekils Stadshus
AB.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Lysekils Stadshus AB
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§73

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA DOTTERBOLAG 1 LYSEKILS
KOMMUNS BOLAGSKONCERN SAMT REVIDERADE ÄGARDIREKTIV FÖR
DOTTERBOLAGENTILLLYSEKILSSTADSHUSAB
Dnr: LKS 12-135-107

Kommunstyrelsen har haft kommunfullmäktigesuppdrag att genomföra en översyn av

samtliga ägardirektiv för de 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 ooh KolholmarnaAB i enlighet med

föreslagen imiktning ooh 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 gemensamma ägardirektiv för de

helägda dotterbolagen i kommunkoncernensamt reviderade ägardirektiv för dotterbolagen.
Förslagen har utarbetats i dialog med representanter för de olika bolagen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsensprotokoll 2012-01-04, § 12.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-03-28 med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 64.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Torbjörn Stensson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K): följande ändringar i kommunstyrelsens förslag:

Gemensamt ägardirektiv.

8.2
Nedanstående skrivning ersätter stycke 8.2

.
från ”Bolaget skall” (7 rader) tillskrivningen

”hänsyn tagen tillbolagets konsolidering”.

”Koncembidragen/utdelningenfastställs efter samråd i samband med årsredovisningen och
behandlasvid respektive årsstämma.
Koncembidrag/ntdelningskall fastställasav kommunfullmäktigemed hänsyn tagen till

bolagens behov av konsolidering.”

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ägardirektiv LEVA

5.
Ersätter de tre sista raderna i punkt 5. Efter ”egna kapital”.
”Krav på utdelning från bolaget fastställs årligen av kommunfullmäktigeefter dialog mellan
moderbolaget och dotterbolaget i samband med bokslut för avslutat verksamhetsår och med
hänsyn tagen till bolagets soliditetsmâloch behov av återinvesteringsmedel”.

LysekilsBostäderAB

4. Bolagets finansiering
e Bolaget skall för att möjliggöra framtida investeringarpröva att på affärsmässiga grunder
frigöra kapital utan att i framtiden uppta nya lån.
Hela stycket stryks/utgår!

Ägardirektiv LysekilsHamn AB.

3. paragrafen
6:e punkten Bolaget skall ”pröva alternativ till att driva bolaget i kommunal regi” stryks och
att skrivningenblir istället:
”Bolaget skall-
- aktivt söka nya kunder och utvecklingsmöjligheteroch marknadsförakommunens unika
läge som en länk mellan de mest miljövänligatransportformema, sjöfart och järnväg”.

Hans Nordlund (M) och Kent Carlsson (S): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rornbrant (LP): att åter-remittera ärendet för kompletterandeutredning.

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

Ajournering

Kommunfullmäktiges sammanträdeaj ourneras under tiden 22.25-22.35 varefter förnyat
upprop sker. Kommunfullmäktigeär församlat med 34 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

Jan-OlofJohansson (S): att återremittera ärendet för att remittera förslaget till de politiska
partierna.

Mats Karlsson (M) och Roland Karlsson (FP): avslag på Jan-OlofJohanssons
återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants och Jan-OlofJohanssons återremissyrkandenmot att

avgöra ärendet idag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå kommunstyrelsens förslag i de gemensamma ägardirektivenpunkt 8.2 mot

Yngve Berlins ändringsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag tillägardirektiv for LEVA punkt 5 mot Yngve
Berlins ändringsyrkande.

Propositionpå konmiunstyrelsens förslag tillägardirektiv för LysekilsBostäderAB punkt 4
mot Yngve Berlins ändringsyrkande.

Proposition på kommunstyrelsens forslag tillägardirektiv för LysekilsHamn AB paragraf3
punkt 6 mot Yngve Berlins ändringsyrkande.

Propositionpå övriga delar av kormnunstyrelsens forslag tillägardirektiv mot Hans
Nordlunds mil. avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants och Ian-OlofJohanssons
återremissyrkandenmot att avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutar
att åta-remittera ärendet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 19 ja-röster, 19 nej -röster och ordförandens utslagsröst att

bifallaåterremissyrkandena(se omröstningsbilaga).

Kommunfulimäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att åten-emittera ärendet till kommunstyrelsen for
kompletterande utredning och remiss till de politiskapartierna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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- NÄRVARO-I OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 73

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson TX
11
IX

Roinnd Karlsson ZZ
Torbjörn Stensson ZZ
Annina Dahlberg ZZ
Yngve Berlin ZZ
Ann-Charlotte Strömxvall
Fredrik Lundqvist 11
Ronald Rombrnnt X1
Klas-GöranHenriksson
-1
?I
IX
2111
-I
11
11
11
11
11
11
XI
11
ÄÃÃI
 -I
11
ZZ
KI
-1
1111
-I
KI
11
X1
11
11
 ÄI
:I
11
ZZ

19 19
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§74

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

Rambo AB foreslåri en skrivelse att ägarkommunernaLysekil,Munkedal, Sotenäs och
Tanum godkänner respektive antar förslag tillomarbetadeägardirektiv,konsortialavtal samt

bolagsordning för Rambo AB. Omarbetningenhar skett i nära samarbete med kommunernas
”ägarcontrollerf 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 till att även omfatta produktion och
försäljning av energi från förnyelsebara och miljövänligaenergikällor. Större projekt ska dock
underställas kommunernasprövning innan de kan påbörjas.

Beslutsunderlag

Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-03-09 med förslag tillägardirektiv, bolagsordning och
konsortialavtal.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 33.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-04-04, § 57.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkätma upprättat förslag tillbolagsordning för Rambo
AB.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillkonsortialavtalmed Rambo
AB.

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta upprättat förslag tillägardirektiv för Rambo AB.

Beslutet skickastill

Rambo AB
KommunernaMunkedal, Sotenäs och Tanum
Kommunledningskontoret

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§75

UTVÄRDERING AVSEENDEDELNINGEN AV SOCIALNÄMNDEN I EN INDIVID-
OCH MYNDIGHETSNÄMNDOCH EN VÅRD- OCH OMSORGSNAMND
Dnr: LKS 10-471-104

Kommunñillmälctige beslutade vid sammanträde 2011-12-21, § 183, bLa. 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 Har

Försedragits muntligt på kommunstyrelsens sammanträdeav utredaren Lars Roslund.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-12-21, § 183
Lars Roslunds utvärdering 2012-04-03.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-04-04, § 59.

Yrkanden

Håkan Smedja (V): att äterremittera ärendet till kommunstyrelsen för kompletterande
utredning så att svar kan lämnas på en rad relevanta frågor.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Håkan Smedjasåterremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Håkan Smedjasåterremissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna utvärderingen.

Beslutet skickastill

Individ- och myndighetsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§76

REvmERAr_ AVTAL_ AVSEENDE HÄLSO- OCH sJUKvARDsANsvARET
MELLAN VASTRA GOTALANDSREGIONEN OCH KOMMUNERNA I vAsTRA
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 sannâdet
mellan VästKom och Västra Götalandsregionen. Kommunerna i Västra Götaland
rekommenderasatt anta avtalet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2012, inklusive avtal.
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2012-02-28, § 21
lndivid- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-02-29, § 45.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 28.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-04-04, § 60.

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Kommunfullmäktigebeslutaratt låta utvärdera kostnadseffektemaav avtalet efter l år.

Beslutet skickas till

VästKom
Västra Götalandsregionen
Vård- och omsorgsnämnden
Individ- och myndighetsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§77

NATTBEMANNINGLYSEKILSHEMMET- PROTESTLISTA
Dnr: LKS 12-71-739

En protestlista har överlämnats av Klaus Peters, ordförande i Demensforeningen, med 2020
nanmunderskrifter. Protestlistan gäller nedskärningen av nattbemanningen på
Lysekilshemmet som gjordes i december 2011. Handikappföreningarna och Demens-
föreningen i Lysekilstår bakom skrivelsen.

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

Kommunstyrelsen har beslutat att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse till
undertecknarna av protestlistan för kännedom samt att anmäla ärendet till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse från den 9 februari 2012.
Utdrag ur ”Protestlista mot indragning av nattpersonal på Lysekilsäldreboenden”
Vård- och Omsorgsnämndensprotokoll 2012-02-28, § 15.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 29.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 61.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna kommunstyrelsens beslut.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§78

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOTI BILDNINGSNÄMNDEN
Dnr: LKS 10-3 80-102

Emmeli Selander (obunden), Lysekil, har i skrivelse 2012-03-29 avsagt sig uppdraget som

ordinarie ledamot i bildningsnärnnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Emmeli Selander 2012-03-29.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna ärendet till Valberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Emmeli Selander, Lysekil
Valberedningen
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§79

AVSÄGELSE" FRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTARE 1 VÅRD- OCH
OMSORGSNAMNDEN
Dnr: LKS 10-380-102

Carina Wallström (S), Brastad har i skrivelse 2012-04-02 avsagt sig uppdraget som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Carina Wallström, Brastad, 2012-04-02.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack for det arbete som nedlagts.

Nominering

Klas-Göran Henriksson (S): att som ny ersättare i vård» och omsorgsnämnden utse Göte
Nyberg (S), Lysekil.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Göte Nyberg (S) till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden tom. 2014-12-31.

Beslutet skickastill

Göte Nyberg,Lysekil
Nämndsekretariatet
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§80

ANMÄLNINGSÄRENDE

Anmäles dom från Föwaltningsrätten i Göteborg 20l2-03-27 - laglighetsprövning av

kommunfullmäktiges beslut 2011-09-22 avseende försäljning av tomträttsfastigheten Skaftö-
Fiskebäck 1:480.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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