
E K! Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOM M U N
KONHVIUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2012-05-30 kl. 09.00 - 14.55

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP), §§ 83-87, 89-
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf 103
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Christer HarnmarqvisüC)
Yngve Larsson (FP) Torbjörn Stensson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Bo Göthesson (S)
Kent Olsson (M), §§ 83-87, 89-103 Per-GunnarAhlström (K)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (IVIP)
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP),
ersättare för Kent Olsson (M), § 88

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaldson, administrativ chef

Paragrafer:   Sekreterare:
_

(OldYngevaldsøiz l/ /
Ordförande: :MW
F ,Ä .c:›'.*_w-"“Zv, ç "

I

_ziéy /\=..__”a_=mr__mM_
. . . . . . . . . . ..,.;.....4_. .»........ nu...u.......................

RolandIgqiilssoigü, j
. . . . ........ ....................................., ars V93/ (r f?

1:20%.: a'ÃligLéiááál/âáflálálâ.fi???
.................KIas-GöraáHenriksson

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2012-05-30 Justeringsdatum: 2012-06-07

Anslagsdatum: 2012-06-07 Anslálgnedta de: 2012-06-29
Bevis om tillkännagivandeav justering: ................... c . . . . . . . .V . . . . . .-



LYSEKILSKOMD/IUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-05-30

Övriga närvarande

Kjell Hjalmarsson, ekonomicheñ §§ 83-87, 90
Josefin Kaldo, plan-, bygglovs-och Inätenhetschef, §§ 87, 90
Mats Tillander, tf enhetschef, §§ 88-89
Agneta Essén, socialchef, § 86
Ingrid Fredriksson, avdelningschef, § 86.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§83

TERTIALRAPPORTPER 2012-04-30
Dnr: LKS 11-251-041

Ekonomienheten rapporterar forsta tertialet 2012 for Lysekilskommun. Tertialrapporten
sammanfattarverksamheternasekonomiska uppföljning och en helärprognos for 2012.

Resultatet uppgår t.o.m. april månad till6,6 mnkr vilketär i nivå med föregående är.
Verksamheternassammanräknadehelårsprognos pekar på -l 5,6 mnkr vilketär 26,8 mnkr
sämre än budgeterat. Mot bakgrund av presenterade åtgärdsförslag, resultatet hittills i år och en

övergripande syn bedöms helårsresultatet kunna bli något bättre -10 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-05-28 med terialrapport per 2012-04-30

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar och godkänner tertialrapporten per 2012-04-30.

Kommunfullmäktigeuppdrar ät Verksamheternaatt genomföra nödvändiga åtgärder för
ekonomi i balans och att nå budgeterat helårsresultat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-05-30

§34

FINANSIELL RAPPORT PER 2012-04-30
Dnr: LKS 12-202-042

Kommunens finansiellarådgivare Entropi har upprättat finansiell rapport per 2012-04-30 för
kommunen och kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Finansiell rapport 2012-04-30.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna den finansiellarapporten per 2012-04-30 för
kommunen och kommunkoncemen.

 

Justerare:
|

Utdragsbestyrkande:f.)kits



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
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§85

FÖRVALTADESTIFTELSERSBOKSLUT FÖR ÅR 2011
Dnr: LKS 12203-042

Enligt Stittelselagen skall kommunens högsta verkställandeorgan överlämna
bokslut/årsredovisningtill revisorerna för de stiftelser som förvaltas.

Lysekilskommun förvaltar sju stiftelser. Efter lagändring är det bara en stiftelse,
Minnesfondenefter Elof och Margit Hellman, som är bokforingsskyldigoch därmed är skyldig
att upprätta årsredovisning. Övriga stiftelser skall upprätta sammanställningöver

räkenskaperna. Ekonomienhetenhar upprättat årsredovisning och sammanställning for år 2011.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-05-18.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna och överlämna de forvaltade stiftelsemas
årsredovisning respektive sammanställningöver räkenskaperna för år 2011 till revisorerna samt
att uppdra åt firmatecknareatt undeiteckna desamma.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Revisorernavia ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§86

INFÖRANDE AV LOV I LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 08-451-731

Kommunfullmäktige beslutade vid sannnanträde den 22 september 2011 att fr.o.m. år 2012
tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom följande områden:

o Kommunal familjerådgivning

e Daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin

o Boendestöd inom socialpsykiatrin

e DagligVerksamhetenligt LSS

0 Personlig assistans enligt LSS

Kommunfullmäktige beslutade dessutom att, genom ett tillägg i reglemente, ge individ- och
myndighetsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att verkställa
kommunfullmäktigesbeslut.

Individ- och myndighetsnämndenhar i protokoll den l november2011 begärt ett förtydligande
kring uppdraget samt föreslagit en komplettering av beslutet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2012-01-04 återemitterat frågan om tillämpningenav

LOV på personlig assistans for förtydliganden. Dessutom beslutadekommunfullmäktige2012-
01-26 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen for att avvakta utvärderingen av Individ-
och myndighetsnämnd och Vård- och omsorgsnämnd.

Utvärderingen av Individ- och myndighetsnämnd och Vård- och omsorgsnämnd är nu

genomförd. Individ- och Inyndighetsnämnden har föreslagit ett förtydligande vad gäller
personlig assistans.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2011-11-01, § 205, med tjänsteskrivelse 2011-10-
18.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 154.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-01-04, § 8.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-01-26, § 8.
Individ- och myndighetsnäimidensprotokoll 2012-04-25, § 106.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att åter-remittera ärendet till socialförvaltningen for att komplettera
ärendet med ekonomiskabedömingarav olika alternativ.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
ilis-



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-0560

Jan-Olof Johansson (S), Klas-Göran Henriksson (S) och Kent Olsson (M): bifall till Roland
Karlssons âterremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Roland Karlssons mil. äterremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.
Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på individ- och
myndighetsnärnndens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mil. återrernissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaråterremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen för komplettering
med ekonomiska bedömingarav olika alternativ.

Beslutet skickas till

Individ- och myndighetsnämnden
Socialförvaltningen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-05-30

§87

DETALJPLAN SKAFTÖ VANDRARHEM, SKAFTÖ-BACKA 3:152, GRUNDSUND,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-345-214

Samrådshandlingar har upprättats för bostads- och vandrarhemsändamål på fastigheten. Det
övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra korttidsboende, utöka befintligbyggrätt,
ge möjlighet att avstycka en tomt med ytterligare byggrätt, medge tillfartsväg samt medge
byggrätt för den byggnad som fanns där när planen antogs.

I samband med upprättande av en ny detaljplan ska fastigheten även anpassas till befintliga
förhållanden,bland annat ska befintlig infart, parkeringoch användningssätt planläggas.

Planen medger att befintligbyggnad byggs till alternativt att ett nytt hus Lippförs i närheten i
samma höjd som befintligbyggnad. För området närmast Bovikstensvägen medger planen att
en ny bostadsfastighet, med en byggrätt på 150 kvadratmeter i 1,5 våning, styckas av

alternativt att maximalt fyra uthyrningsstugoi'om högst 30 kvadratmeter vardera uppförs. Med
det senare alternativet innebär det en ökning verksamheten från 20 bäddar till ca 46.
Alternativet med en ny bostadsfastighet närmast Bovikstensvägen innebär en ökning av

verksamhetentillca 30 bäddar.

Beslutsunderlag

Planbeskrivningkoncept
Plankarta koncept
Illustrationskaita
PEan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-04.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 66.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt ledningsutskottet att fatta beslut i ärendet vid
sammanträde2012-06-07.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsens lednjngsutskott

Justerarâe: Utdragsbestyrkande:
'rf' (a: ,é



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-05-30

§ 88

UTBYGGNADAV INDUSTRIOMRÃDETDALSKOGEN 3 SAMT FRAMSTÄLLNING
OM ANSLAG
Dnr: LKS 11-393-253

Kommunfullmäktigehar 2012-03-29, §56, fastställtpris för industrirnarkpå Dalskogen 3 till
370 kr per m2 samt gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en

pianändring.

Utbyggnaden av området har bedömts kosta 6800 tkr, varav 2900 tkr har överförts från 2011
och 1500 tkr har anslagits 2012. Återstående summa 2400 tkr, kommer om utbyggnaden
påbörjas hösten 2012 att behövas våren 2013.

Framtagandet av reviderat förfrågningsunderlag har påbörjats. Efter förfrågan bedöms anbud
kunna antas och utbyggnaden påbörjas under hösten 2012. lndustritömtez* kan då finnas
tillgängligavid årsskiftet 2012/2013.

Beslutsunderlag

Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-09.
Ledningsutskottets protokoll 2012-0545, § 66.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner att anbudsförfrågan avseende utbyggnad av gata och va för
Dalskogen 3 lämnas ut för anbudsräkning.

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt sarnhällsbyggnadsförvaltningenatt i samråd med
ekonomienhetenutarbeta en ñnansieringsplan för utbyggnaden.

Beslutet skickas till

Samhäilsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§89

FRnMsTÄLLNINGOM PLANBESKED FÖR OMRÅDET NORR OM
GRÖTÖVÄGEN
Dnr: LKS 12-

Området norr om Grötövägen i Lysekilägs delvis av Trafikverketmen arrenderas av
kommunen för parkeringoch vinterförvaring av båtar. Diskussioner har förts om att utnyttja
området på annat sätt, Lex. utöka byggrätten för magasinsbyggnader. Genom att flytta
Grötövägen upp mot järnvägsspåren kan en byggbar yta med koppling tillbefintligamagasin
tillskapas.

Kommunenbör i ett detaljpianearbetepröva frågan om markensanvändning. Nuvarande
markanvändningär för jämvägsändamål.

Beslutsunderlag

Tfenhetsohefens tjänsteskrivelse 2012-05-09.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 67.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenmeddelar planbeskedför markennon' om Grötövägen.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsföxvaltningen att uppta förhandlingar
med Trañkverketom förvärv av den aktuella marken.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsföwaltningen
LysekilsHamn AB
KolholmarnaAB

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§90

VINDBRUKSPLAN - TEMATISKT TLLLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN
INKLUSIVEMILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Dnr: LKS 10-4-375

Ett förslag till ternatiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk var utskickat på samråd
under maj w juni 2011. I samrådshandlingen pekades åtta möjliga områden för 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.

Det tematiska tillägget skickades sedan ut på utställning under perioden november 2011 till
januari 2012. Ärendet har sedermera beretts som en informationspunktpå kommunstyrelsen
2012-04-04 samt kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-04-18 resp. 2012-05-15. Arbetet
med antagandehandlingen har därefter slutföits. Från utställningshandlingen till
antagandehandlingenhar områdena Vettekulienoch Nöteberg försvunnit. Motiven till att vissa
områden tagits bort antingen efter sarmådet eller efter utställningen finns redovisade i kapitlet
Resztlra! (3.43 och framåt i antagandehandlingen).

Efter utställningen kvarstår två nya områden för vindkraftsetablering, Brotjorden och
Skottfjället. En beskrivning av dessa två områden finns redovisade på s.46 och framåt i
antagandehandlingen.

Ett ställningstagande om vad som bör göras om ansökningar om att öka höjden på befintliga
vindkraftverk inkommer har gjorts och finns redovisat i kapitlet Befintliga områden för
vindkraftverkpå s.33 och framåt i antagandehandlingen.

Beslutsunderlag

AntagandehandlingVindbruk- tematiskt tillägg tillöversiktsplanen inklusive
miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 1 - Landskapsanalys
Bilaga2 - Fågelfaunanskänslighet för vindkraft
Utställningsutlåtande
Samrådsredogörelse

Yrkanden

Ann-Charlotte Strömwall (FP), Mats Karlsson (M), Yngve Berlin (K) och Inge Löfgtren (MP):
bifall till förvaltningens förslag.

Jan-OlofJohansson (S): att göra ett tilläggtill texten om Sivik- att ge möjlighet att pröva
något större verk.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå förvaltningens förslag tillvindbruksplan.

Proposition på Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandemot avslag.

Justçxrare: Utdragsbestyrkande:
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag tillvindbruksplanoch finner, att
kommunstyrelsen enhälligt beslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandemot avslag och finner,
att kommunstyrelsen beslutarbifallaJair-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta det tematiskatillägget tillöversiktsplanen för vindkraft i
enlighet med 4 kap 11§ APBL (1987210) med tillägg i texten om Sivik u att ge möjlighet att
pröva något större verk.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge ansvarig nämnd eller styrelse i uppdrag att avslå eller
avbryta pågående ärenden som inte överensstämmermed slutgiltigantagandehandling för det
tematiska tillägget tillöversiktsplanen för vindkraft.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:3.K? '
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
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§91

RAMBO ABzS FRAMSTÄLLNING OM GODKÄNNANDE AV VINDKRAFT PÅ
TYFT
Dnr: LKS 12-185-375

Ägarkommunema har i de nyligen fattade besluten om bl a ägardirektiv for Rambo AB
godkänt att bolaget i sin Verksamhet producerar och forsäljer energi från förnyelsebara
energikällor. Kommunfulhnäktige i respektive ägarkomrnunskall ges möjlighet att ta ställning
till ärenden av principiell beskaffenheteller av större vikt.

Tillsammansmed Tanums kommun och Tanums BostäderAB har Rambo AB sökt tillståndfor
fyra vindkraftverkpå och i anslutning till den av Rambo arrenderade fastigheten Tyft i Tanum.
Rambo arrenderar fastigheten ursprungligen for att bedriva renhållnings- och
sorteringsverksamhet. Fastigheten ägs av Tanums kommun.

Inriktningen i vindkraftsärendet är att Rambo, TBAB och Tanums kommun tillsammans
bygger ett vindkraftverk och att de tre andra byggrätterna säljs. Ãgandet fördelas efter
respektive parts elforbrukning for att maximera effekten av energiskattebefrielsen. Detta
innebär att Rambos andel i investeringen, löpande kostnader och intäkter blir 5% (Tanums
kommun 63%, TBAB32%).

Den totala investeringen for ett verk, inkl infrastruktur, är ca 31,7 milj kr. Payofftiden är ca

11,3 år och teknisk livslängd ca 20 år. Rambos andel i investeringen blir ca 1,6 milj kr.
Intäkten från de tre byggrättei' (tillstånd) som säljs bedöms uppgå till totalt 10 milj kr varav

Rambos andel är 3,3 milj kr.

Styrelsen for Rambo AB har beslutat rekommendera ägarkommunernaatt godkänna Rambos
satsning på vindkraftpå Tyft.

Med ägarandel i ett vindkraftverkblir all elforbzukning i Rambos verksamhet kopplad till en

miljövänligproduktion vilketinnebär att Rambos miljöprofil blir ännu tydligare.

Beslutsunderlag

Rambo AB:s skrivelse 2012-05-14.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Rambo AB tillsammans med Tanums Bostäder
AB och Tanums kommun bygger ett vindkraftverkpå Tyft.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Rambo AB:s andel i investering, löpande
kostnader och intäkter uppgår till 5%.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att intäkterna från försäljning av byggrättei' för
vindkraftverkfördelas med en tredjedel till respektive pait.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner och parter fattar
likalydandebeslut.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 92

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNINGAV STADENI SÖDRA ELLER
NORRA HAMNEN
Dnr: LKS 11-411-866

ingrid Johansson, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-11-03 föreslagit en utsmyckningav
staden i form av skulpturer i Södra eller Norra hamnen. Kommunfullmäktigesordförande har
remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Både bildningsnämndenoch näringslivsenheten har uttalat sig positivt om medborgarförslaget
och kommer att ta till sig idéen. Det finns dock f.n. inga ekonomiskamöjligheter att genomföra
ett liknande förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ingrid Johansson, Lysekil,2011-11-03.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-11-30, § 161.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 201 1-11-08.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-04-03, § 36, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 62a.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): bifalltill ledningsutskottets förslag med ändring, att endast hänvisa till
vad bildningsnäinndenanfört.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande
och finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaJan-OlofJohanssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad bildningsnämndenanfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare:
,

i

2 i,

Utdragsbestyrkande:
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§ 93

MEDBORGARFÖRSLAQ OM ATTBESLUTETOM NEDLÄGGNING AV BRO
SKOLA SKALL OMPRÖVAS
Dnr: LKS 11-263-291

Monica Andersson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-06-20 föreslagit, att beslutet om

nedläggning av Bro skola skall omprövas. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhänvisar i sitt remissvar tillkommunfullmäktigesbeslut i budget för år
2012 om en utredning av skolorganisationeni Brastad-Broområdet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñän Monica Andersson, Brastad, 2011-06-20.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 95.
Bildningsnämndensprotokoll 2012›04-03, § 33.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 62b.

Yrkande

Roland Karlsson (FP): bifall tillmedborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Roland Karlssons yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Roland Karlssons yrkande
om bifall tillmedborgarförslaget och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland
Karlssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§94

MEDBORGARFÖRSLAGOM ”SKOLFLYTTSKARUSELLEN”
Dnr: LKS 12-16-29]

Anita Lannesjö, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-01-17 föreslagit, att
kommunadministrationenskall flyttatillGullmarsskolan när lokalernadär blir tillgängliga.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar i yttrande anfört, att nämnden fullföljerkommunfullmäktigesbeslut om
omlokaliseringav skolverksamhettill Gullmarsskolan i de lokaler som gymnasieskolanlämnat.
Något kompletterande utredningsuppdrag avseende omlokaliseringav andra kommunala
Verksamhetertill Gullmarsskolanhar inte lämnats.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anita Lannesjö, Lysekil,2012-01-17.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-01-26, § 5.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-04-03, § 31, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 63.

Yrkanden

.lan-OlofJohansson (S): avslag på medborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkandeom avslag på
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande
om avslag på medborgarförslaget och finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaJan-Olof
Johanssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad kommunstyrelsen och
bildningsnämndenanfört avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§95

MOTION OM UNGAS INFLYTANDEI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-4-109

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-01-09 föreslagit, att Lysekilskommun ska anordna
årliga demokratidagar*där unga och politiker möts för att diskutera vad och hur unga villha
inflytande.Christensson föreslår dessutom, att kommunen inför en ungdomspott där unga kan
söka pengar för olika aktiviteter och projekt samt att kommunen ska införa en egen Version av

Kungsbackasmetod ”barbrobetalarxse”.Kommunfullmäktigesordförande har remitterat
motionen tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar i remissyttrande bla. anfört, att barn- och ungas möjligheter till
inflytandeingår som en del i genomförandet av det ungdomspolitiskahandlingsprogrammet.

Beslutsunderlag

Fredrik Christenssons motion 2012-01-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-01-04, § 4.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-04-03, § 34 med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 64.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad bildningsnämndenanfört anse

motionen besvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§96

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENS RAPPORT ÖVER EJ VERKSTÃLLDA
BESLUT 1:A KVARTALET2012
Dnr: LKS 12-181-701

Individ- och myndighetsnämnden har upprättat rapport till socialstyrelsen över ej verkställda
beslut 1:a kvartalet 2012.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnämndensbeslut2012-04-25, § 107.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt inför kommunfullmäktigessammanträdekomplettera ärendet
med antalsuppgifter.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerarehg_ Utdragsbestyrkande:
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§ 97

MoTroNoM ÄRENDEPLACERING PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES
FOREDRAGNINGSLISTA
Dnr: LKS 11-272-006

Aim-Charlotte Strömwall (FP) har i motion 2011-06-20 föreslagit att det utreds, om

frågor/inteipellationer'kan placerassom sista punkt på dagordningen. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och kommunfullmäktigespresidium.

Kommunfullmäktigespresidium har behandlatmotionenvid sitt sammanträde2012-05-02 och
kommer att föreslå förändring i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (FP) 2011-06-20.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 96.
Kommunfullmäktigespresidies protokoll 2012-05-02, § 6.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 68.

Yrkanden

Ann-Charlotte Strömwall (FP), Yngve Berlin (K) och Klas-Göranhemiksson (S): bifalltill
motionen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls mfl.yrkandeatt

motionen skall bifallas.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls
mil. yrkandeatt motionen skall bifallasoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaAnn-
Charlotte Strömwalls mil. yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillpresidiets beslut bifallamotionen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§98

MOTION OM ATTUTVECKLAMÖTESFORMERNAI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dm: LKS 12-117-109

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-03-28 föreslagit att en översyn sker av
mötesformema i kommunfullmäktigeoch i nämnderna. Kommunfullmäktigesordförande har
remitterat motionen tillkommunstyrelsen och kommunfullmäktigespresidium.

Kommunfullmäktigespresidium har behandlatmotionenvid sitt sammanträde2012-05-02.
Presidiet ser positivt på förslaget med två talarstolar och kommer att pröva detta under året.
Presidiet avstyrkerdäremot Förslaget att korta tiden för inlägg till 3 minuter.

Beslutsunderlag

Motion från Fredrik Christensson (C) 2012-03-28.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29, § 53.
Kommunfullmäktigespresidies protokoll 2012-05-02, § 5.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 69.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som omfattar två talarstolar och
avslåmotionen i den del som handlar om förkortad tid för inlägg.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§99

STRATEGIFÖR E-SAMHÄLLET
DNR: LKS 12201005

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

 

Justerare:
h

Utdragsbestyrkande:
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§ 100

UTREDNINGSGRUPP FÖR ÖVERSYN AV DEN POLITISKA ORGANISATIONEN
SAMT ARVODESBESTÄMMELSERNA
Dnr: LKS 10471404

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträde2011-06-22 i budgetbeshltet för år 2012
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en resurseffektivarepolitisk
organisation (omfattandekommunfullmäktige, nämnds- och styrelseorganisation inkl.
sammanslagningav nämnder och minskning av antalet förtroendevalda) och om så erfordras
tilldelar gälla redan fr.o.m. 201 l. Kommunstyrelsen beslutadevid sitt sammanträdei oktober
att tilisättaen utredningsgrupp med 7 ledamöter för att genomföra kommunfullmäktiges
uppdrag. Utredningsgruppens förslag lämnades i november.

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträdei december2011 följande:

Kommunfullmäktigebeslutaratt en ändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktigeskall
bli föremål för en dialog i de politiska partierna som skall vara klar i maj 20l 2.

Kommunfullmäktigebeslutaratt låta utvärdera delningen av tidigare socialnämnden i en
individ- och myndighetsnämndoch en vård» och omsorgsnämnd. Utvärderingen skall
färdigställas under mars månad 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt genomföra en översyn av gällande delegationsordningar* i
nämnder och styrelser som skall vara slutförd senast under maj månad 2012.

Utvärderingen av delningen av tidigare socialnämnden redovisades vid kommunfullmäktiges
aprilsammanträde.Arbetet med översyn av delegationsordningarpågår.
Kommunledningskontoretsförslag till revidering av arvodesbestämmelsernaåterremitterades
under våren för kompletterande utredning.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-12-21, § i 83.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbesiutaratt tillsätta en utredningsgrzipp med fortsatt uppdrag att genomföra
en översyn och komma med förslag avseende den framtida politiska organisationen i
kommunen.

Kommunstyrelsen beslutaratt utredningsgruppen även skall behandlaoch komma med förslag
till reviderade arvodesbestämmelser.

Kommunstyrelsenbeslutaratt utredningsgruppen skall beståav följande ledamöter:

Kent Olsson (M), sammankailande
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Christer Hammarqvist (C)
Jann0lofJohansson (S)
Bo Göthesson (S)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Beslutet skickas till

Samtliga partier i kommunfullmäktige
Samtliga valda
Kommunledningskontoret

 

Justerare: ,
Utdragsbestyrkande:
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§ 101

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOCH
KOMMUNCHEFEN

Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande frågor:

0 Seabased etablering (tillsammansmed mark-och exploateringsingenjörJeanette
Atmroth).
Utredning avseende malmtransportei'
Pågående utredning kring investeringar i SmåbåtshamnenKolholmarna-Grötö.
Skolomstruktureringen
Upphandlingav mäklartjänster och försäljning av fastigheter.

0000
Kommunchefen informerarom att Mats Tillandei' tillsatts som tf samhälisbyggnadschefunder
pågående rekrytering.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare:
j

Utdragsbestyrkande:
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§ 102

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll - 2012-05-15
Kommunstyrelsens ordförande - nr 10/2012
Kommunchefens delegationer-nr 3-5/2012
Administrativechefens delegationer- nr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 30 maj 2012.

Beslutet skickas till

Resp. pärm för delegationsbeslut

Justerare: -; ., Utdragsbestyrkande:
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§ 103

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Dnr: LKS 12-129-108

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden:

Förvaltningsrättens dom 2012«O5-25 - laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut den 7
mars 2012 - godkännande av avtal om lägenhetsarrende med PinnebergetsHannfjrening.

Protokoll ñån extra styrelsemöten med LEVA i LysekilAB m' 2-6 2012.

 

Justeraâ-e: Utdragsbestyrkande:
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