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BESLUTANDE :

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e Vice ordf. (M) ElisabethÅkerman (M)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S) Jerry Jacobsson (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Daniel Nielsen (FP)
Jan-OlofJohansson (S) Jan Ivarsson (M)
Klas Mellgren (S) Bernt Ortner (S)
Kent Carlsson(S)
Eva Leandersson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (obunden)
Roland Karlsson (FP)
Annika Dahlberg(FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Tom Govik (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
Thomas Falk (SP)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 31 ordinarie ledamöter och 6 ersättare
närvarande.
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§ 81

INFORMATION OM RAMBO AB:SVERKSAMHET

VD Clas Lundberg,Rambo AB, informerarom bolagets verksamhet, föregående års resultat
samt framtidsfrågor.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna informationen.

U tdragsbestyrkande;
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§82

MEDBORGARFÖRSLAGANGÅENDE GAMLA STÅNGENÄSVALLEN
Dnr: LKS 11-337-820

Tore Siljeberg,Brastad, har i medborgarförslag2011-09-01 föreslagit, att gamla
Stångenäsvallengörs om tillett festivalornråde. Kommunfullmäktigesordförande har
remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar lämnat remissvar på medborgarförslagetvid sammanträde201 1-11-29.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Tore Siljeberg,Brastad, 2011-09-01.
Kommunfullmäktigesbeslut2011-09-22, § 116.
Bildningsnämndensbeslut201 1-1 1-29, § 105 med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-04-18, § 49.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02, § 71.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): bifalltillmedborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens yrkandeom bifall till
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens yrkandeom

bifalltillmedborgarförslaget och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad bildningsnämnden anfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen/mark-och exploatering

Justeraâife:
i

Utdragsbestyrkande:
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§ 83

MEDBORGARFÖRSLAGOM TRAFIKPÅ GAMLA STRANDGATAN
Dnr: 12-168-510

Bengt Thorén och Birgitta Axelsson, Lysekil,har lämnat in ett medborgarförslag om

trafrkföringenpå Gamla Strandgatan.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnatmedborgarförslaget tillkommunstyrelsen
för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bengt Thorén och Birgitta Axelsson, Lysekil,2012-05-02.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

Utd ragshestjrrkarlde:
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 84

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per 2012-04-02.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner.
Ledningsutskottets protokoll 2012-04-18, § 50.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-05-02, § 80.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att vid varje kommunfullmäktigesammanträdeskall den äldsta motionen
tas upp till beslut. Förfarandet upprepas vid varje sammanträde med fullmäktige tills
motionslistan är högst ett år.

Ronald Rombrant (LP): bifalltill Inge Löfgrens yrkande.

Propositionsvägran

Ordföranden meddelar, att han vägrar att ställa proposition på yrkandet då det strider mot

kommunallagensregler om beredning av ärenden som skall avgöras av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.
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§ ss

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslagper
2012-04-02.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademedborgarförslag.
Ledningsutskottets protokoll 2012-04-18, § 51.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-05-02, § 8 l.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att vid varje kommunfullmäktigesammanträde skall det tre äldsta
medborgarförslagen tas upp till beslut. Förfarandet upprepas vid varje sammanträde med
fullmäktige tills listan över medborgarförslag är högst ett år.

Propositionsvägran

Ordföranden meddelar, att han vägrar att ställa proposition på yrkandet då det strider mot

kommunallagensregler om beredning av ärenden som skall avgöras av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Utdragsbestyrkande:
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§86

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTKOMMUNEN SKALL SUBVENTIONERA
RESOR INOM KOMMUNEN FÖR SKOLKLASSEROCH UNDER LEKTIONSTID
Dnr: LKS 11-349-609

Ann-Britt Karlsson, Lysekil,har som ombud för klass 5A i Kronbergsskolani
medborgarförslag 2011-09-16 föreslagit, att kommunen skall subventionera resor inom
kommunen för skolklasseroch under lektionstid. Kommunfullmäktigesordförande har
remitterat medborgarförslaget tillbildningsnämndenför besvarande.

Bildningsnämndenshar vid sammanträde2012-04-03 besvaratmedborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ann-Britt Karlsson, Lysekil,2011-09-16.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-09-22, § 118.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-04-03, § 32.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna bildningsnämndensbeslut.

Beslutet skickas till

Bildningsnämnden
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§87

MOTION OM KLIMATANPASSNING VID STIGANDE VATTEN
Dnr: LKS 12-192-432

Inge Löfgren (MP) har i motion 2012-05-15 föreslagit att kommunen upprättar en

klimatanpassningsplan.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och miljö-
och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-05-15.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 88

ÅBSREDOVISNING
__

OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
RADDNINGSTJÅNSTFORBUNDET MITT BOHUSLÅN 2011 SAMT FRÅGA OM
ANSVARSFRIHET
Dnr: LKS 12-155-042

Förbundsdirektionenför Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat
årsredovisning och Verksamhetsberättelseför år 2011 och överlämnat till ingående
kommuner.

Revisorerna i räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelse2012-03-29 tillstyrktatt

årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionenbeviljasansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Räddningstjänstförbundets protokoll 2012-03-28, § 6, med årsredovisning och
verksamhetsberättelse201 l.
Revisorernas revisionsberättelseför år 2011.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-02, § 74.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna räddningstjänstförbundets årsredovisning för år
2011.

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaförbundsdirektionenansvarsfrihet för år 201 l.

Beslutet skickas till

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Munkedals kommun

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 89

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följande anmälningsärenden:

Länsstyrelsens protokoll 2012-05-02 fört Vid inspektion enligt 19 kap. 17 § föräldrabalken
och 20 § förmynderskapsförordningen (dnr LKS 12-175-199).

Högsta förvaltningsdomstolens protokoll 2012-04-30 - domstolen medger inte
prövningstillstånd avseende beslut i kammanätten i Göteborg 2011-12-28 i mål nr 4855-11
(dm LKS 10-482-109).

Justerare: i Utdragsbesiyrkallcle;
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§ 90

 

INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - VAD ÄR
DET SOM HÄNDER MED LYSEKILSEKONOMI?
Dnr: LKS 12-198-040

Inge Löfgren (MP) har i interpellation 2012-05-21 ställt följande frågor tillkommunstyrelsens
ordförande om kommunens ekonomi:

0 Vad är orsaken tillkommunens dramatiska förändring på det ekonomiska området?

0 Varför redovisades inte den kraftigt förändrade ekonomiska situationen på
kommunfullmäktige26 april?

Beslutsunderlag

Inge Löfgrens interpellation 2012-05-21.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande meddelar, att han kommer att svara på interpellationen på
kommunfullmäktigessammanträde i juni.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

åjêâlüågâåââiâiêáâäfâfâáââåiååii
J

l
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§91

INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE
KOSTNADERNAI SMÄBÅTSHAMNS-OCH GASTHAMNSVERKSAMHETEN
Dnr: LKS 12-195-825

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-05-20 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande avseende kostnaderna i småbåtshamns- och
gästhamnsverksamheten:

1. Enligt de uppgifter jag fått är det verksamheternahemmahamnar,gästhamnar,upplag
och Sjöbodar som utgör en s.k. resultatenhet vars intäkter och kostnader ska gå ihop.
På intäktssidan är det framföralltbåtplatsavgiftens storlek som medför
kostnadstäckning för dessa verksamheter. Är detta korrekt, är det dessa fyra
verksamheters kostnader som ligger till grund för beräkningenav båtplatsavgiftema?

2. Vad är skälen till att de som har småbåtsplats genom sina båtplatsavgifter ska täcka
underskotten i gästhamnsverksamheten?Varför inte skattekollektivet?(Det har ju
kommunen exempelvis gjort i alla tider när det gällt hamnverksamheten,och gör så än
idag). När har kommunfullmäktige fattat beslutom att gästhamnsverksamhetenska
vara en del av °”småbåtshamnsverksamheten”?

3. Hemmahamnarnaskostnader Ökade mellan 2010 och 2011 med närmare en miljon
(931 tkr för att vara exakt), gästhamnamaskostnader ökade i samma storleksordning
(696 tkr för att vara exakt). Varför dessa mycket stora kostnadsökningar*201 1?

4-. Lysekilspartietanser att det är oacceptabeltatt gästhamnamagår med underskott,
201 l med närmare en miljon. Vad avser kommunstyrelsen ordförande göra så att

gästhamnsverksamhetengår plus?

Beslutsunderlag

interpellation från Ronald Romhrant 20124540.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas:

Kommunstyrelsens ordförande meddelar, att han kommer' att svara på interpellationen på
'kommunfnllmälçtigessammanträdei juni.

Beslutet skickas till

Kommttntttllmäktige

Åtånfâtâââçáåå Ugfâåâäâågâåååäêêiggâåäåââåâ:
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§ 92

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE OM ORDNING OCH
REDA
Dnr: LKS 12-199-109

Ronald Rombrant (LP) har i fråga till kommunstyrelsens ordförande ställt följande frågor om

bl.a. kommunens finaspolicy, ekonomistyrningsregler, ekonomiutskottets kallelser och
protokoll samt verkställighetenav beslut:

l. I kommunens finanspolicystår: Ekonomienhetenskall varjejämn månad
sammanställaoch avlämna en finansrapport tillkommunstyrelsen. När
protokollfördes en finansrappoit senast av kommunstyrelsen?

2. Efter genomförd investering skall alltidprojektslutredovisas tillkommunfullmäktige
om den totala investeringen överstiger 2 mkr ellerprojektets avvikelse mot budget
överstiger 15 %. Avser inte kommunstyrelsen till kommunfullmäktigeatt slutredovisa
2011 års investeringar som översteg 2 mkr?

3. Vid fullmäktiges möte 2012-02- 23 svarade kommunstyrelsens ordförande på frågan
varför ekonomiutskottetskallelser och protokoll inte finns utlagda på hemsidan:
Förvaltningen har i uppgift att snaravst lägga ut ekonomiutskottets*kallelser och
protokoll. Vare sig ekonomiutskottetskallelser eller protokoll går att finna på
kommunens, vad är det som gör att det dröjer?

4. Kommunfullmäktigebeslutade2011-1221» Kommunfullmäktigebeslutaratt en

ändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktigeskall bli föremål för en dialog i de
politiska partierna som skall vara klar i maj 2012. Vi i Lysekilspaitiethar inte hört ett

ljud om denna ”dialog”, har kommunstyrelsen överhuvudtaget gjort något i denna
fråga? När tänker sig kommunstyrelsen ordförande att fullmäktige ska ta beslut i
frågan?

Beslutsunderiáig

Ronald Rombrants fråga 20124354 l.

Kommunfullmäktigegodkänner att frågan får ställas.

láornmunstyirelseris ordförande Roland Kvarlsson lämnar följande svar:

1, De månatliga ñnansrapporterna som sammanställs av Entropi har tidigare gått
till ei/ionomiehefenj de l-:omnier fortsättningsvis att redovisas: i
kommunstyrelaeii.

2: Under år Züli genomfördes in Ia investerin<rspi^oiektöversti rande 2 mnkr detta;
ä* ti?

JL u
5

tranzgåi* också av årsredovisningen.

t) âtiåüâågäiâáäáêtjtrrtgantte:
i
I
l
i
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3. Den administrativa hanteringen av ekonomiutskottets kallelser och protokoll är
föremål för en översyn. Den kritik som Rombrant framför är befogad.

4. Kommunfullmäktiges beslut innebar att frågan överlämnades till de politiska
partierna för en intern dialog. Jag kommer att ta initiativ till att vid nästa
sammanträde med kommunstyrelsen tillsätta en utredningsgrupp för att fortsatt
utreda den politiska organisationen och i detta sammanhang kommer
kommunens politiskapartier att tillfrågasom sin inställning i frågan.

.l ustera re: i Utdragshestyrkan de:



Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 93

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE OM
VERKSTÄLLIGHETENAv BESLUTET ATT TA FRAM EN KVALITETSSÄKRAD
PROCESS v11) FÖRSÄLJNINGAVMARKOCH ANDRA TILLGÅNGAR
Dnr: LKS 12-196-109

Ronald Rombrant (LP) har i fråga till kommunstyrelsens ordförande ställt följande frågor om

verkställighetenav beslutet att ta fram en kvalitetssäkrad process vid försäljning av mark och
andra tillgångar:

1. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktigaatt lägga fram ett

förslag om en kvalitetssäkradprocess vid försäljning av markoch andra
tillgångartill fullmäktige senast i maj 2012, underförstått
fullmäktigesammanträdet2012-05-24. Vad skyllerkommunstyrelsens
ordförande denna gång på att kommunstyrelsen inte levererat ett förslag som ett

enigt fullmäktige - utan en enda reservation - ställt sig bakom?

2. Kan kommunstyrelsens ordförande hållamed om att skeendet i ovanstående kan
uppfattas som oerhört klantigt från kommunens sida, att händelseförloppet
förlöjligarkommunen samt att kommunstyrelsens ordförande kan uppfattas som

extremt nonchalant?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants fråga 2012-05-20.

Kommunfullmäktigegodkänner att frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Förvaltningen har upprättat ett förslag till kvalitetssäkrad process vid försäljning av mark och
andra tillgångar. Förslaget behandlades på sammanträde med kommunstyrelsens
ledningsutskott 2012-05-15 men återremitterades till förvaltningen för kompletterande
utredning.
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§ 94

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG soM ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Lena M Hermansson (S), Grundsund, har i skrivelse 2012-05-08 avsagt sig uppdraget som

ersättare i kommunfullmäktigep.g.a. personliga skäl.

Beslutsunderlag

Lena M Hermanssons skrivelse 2012-05-08.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Lena M Hermansson, Grundsund
Länsstyrelsen
Troman

ålååâäáägâäåââââéâirtååââåäâåâi
i
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§ 95

AVSÄGELSEFRÅN SAMTLIGA POLITISKA UPPDRAG
Dnr: LKS 10-379-101

Christina Rörvall-Dahlberg(C), Brastad, har i skrivelse 2012-05-23 avsagt sig samtliga
politiska uppdrag fr.o.m. 2012-07-01 p.ga. personliga skäl.

Beslutsunderlag

Christina Rörvall-Dahlbergsskrivelse 2012-05-23.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Christina Rörvall-Dahlberg,Brastad
Länsstyrelsen
Valberedningen
Troman

”är?träragsåâesâyrårzânáêe:
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§ 96

AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
OCH 1 MILJÖBEREDNINGEN
Dnr: LKS 10-379-101

Annika Dahlberg,Grundsund, har i skrivelse 2012-05-20 avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktigeoch i miljöberedningenp.g.a. personliga skäl.

Beslutsunderlag

Annika Dahlbergsskrivelse 2012-05-20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack for det arbete som nedlagts.

Beslutet skickas till

Annika Dahlberg,Grundsund
Länsstyrelsen
Valberedningen
Troman

.då 'âiåáåragshesåyriáanåez.I
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