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BESLUTANDE:
Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf. (M) Camilla Carlsson (FP), § 128
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Siw Lycke (C), § 128

Torbjörn Stensson (S) Jan Ivarsson (M)
Klas-GöranHenriksson (S)
Jan-OlofJohansson (S)
Anneli Strand (S)
Klas Mellgren (S)
Kent Carlsson (S)
Eva Leandersson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (Obunden)
Roland Karlsson (FP)
Camilla Carlsson (FP), §§ 129-149
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Håkan Möller (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burchei' (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Torn Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Per-Gurmar Ahlström (K)
EnnnaNohrén (MP)
lnge Löfgren (MP)
Siw Lycke (C), §§ 129-149
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
Thomas Falk (SP)
Sven-Gunnar Gunnarsson, ordf. (S)

V id uppropet var, av 41 utsedda konnnunfullmäktige, 36 ordinarie ledamöter och 3 ersättare

närvarande.
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§ 123

NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE1 KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2012-07-04 utsett Camilla Carlsson tillny ledamot i
kommunfullmäktigeoch Daniel Olofsson tillny ersättare i kommunñillmäktigeför

Folkpartiet liberalernaefter Annika Dahlberg.

Länsstyrelsen har i beslut2012-07-04 utsett Siw Lycke tillny ledamot i kommunfullmäktige
och Carina Granathtillny ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet efter Christina
Rörvall-Dahlberg.

Länsstyrelsen har i beslut2012-07-04 utsett Marianne Bråten tillny ersättare i

kommunfullmäktigefor Socialdemokraternaefter Lena M Hennansson.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut20 l 2-07-04

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa Camilla Carlsson,
Daniel Olofsson, Siw Lycke och Carina Granathvälkomnatillkommunfullmäktige.

.Tusterarm Utdragsbcstyrkautte:
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§ 129

MOTION AVSEENDEREVIDERADALKOHOLPOLICY
Dnr LKS 10-324-709

Siw Lycke (C) och Christina Rörvail-Dahlberg(C) har i motion 2010-09-06 föreslagit att

alkoholpolicyni Lysekilskommun behöver revideras.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Individ- och myndighetsnämndenhar i remissyttradet hänvisat tillden översyn av de

alkoholpolitiskariktlinjernasom pågår.

Beslutsunderlag

Motion från Siw Lycke (C) och Christina Rörvall-Dahlberg(C), 2010-09-06
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2010-09-23, § 121
Individ- och lnyndighetsnämndensprotokoll, 2012-05-28, § 157 med tjänsteskrivelse
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 99
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-08-15, § 127

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad som framkommit i beredningen anse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Siw Lycke
Christina Rörvall-Dahlberg
Individ- och myndigiretsnämnden

litt!ragsbcstyirlutn d e: 
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§ 130

MOTION OM KLIMATANPASSNINGVID STIGANDE VATTEN
Dnr LKS 12-192-432

Inge Löfgren (MP), har i motion 2012-05-15 föreslagit att Lysekilskommun Lipprättar* en

klimatanpassningsplanmed anledning av den betydandehöjning av havsnivån som förväntas
inom de kommande hundra åren. I motionen hänvisar förslagsställarenbland annat till
Länsstyrelsens dokument ”Stigande vatten e en handbok för fysisk planering i

översvämningshotade områden”. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen
till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunen är med i EU-projektet ”Hav Möter Land” och är representerade bland annat i

temagruppen som arbetarmed stigande vattennivåer. l arbetet med kommunens
boendestrategi så framkommeranpassning tillstigande vattennivåer' som en viktig fråga att
hantera. Gärna inför eller i samband med att en ny översiktsplan tas fram.

Samhällsbyggnadsförtraltningenställer sig positiva tillmotionen och ser gärna ett politiskt
beslutatt ttppdra åt förvaltningen att ta fram en projektbeskrivningsom utreder omfattning,
kostnader, tidplan och tillvägagångssättinför' ett framtida arbete med klimatanpassnjng
avseende stigande vattennivåer. Det bör dock poängteras att ett sådant arbete bör invänta
resultatet från projektet "Hav möter Land” och därför tidigast kan påbörjas om ett drygt år.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP), 2012-05-15
Kommunfttllnräktigesprotokoll, 2012-05-24, § 87
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-25
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 100
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-15, § 129

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamotionen.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en projektbeskrivningavseende
klimatanpassningmed start senast 2014.

Beslutet skickas till

lnge Löfgren
Samhällsbyrggnadsforvaltningen

Ã/

Justerare: Utd ragsbestyvrkand e :
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§ 131

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

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

*upplåtaparkeringvid Campus Väst för husbilarfrån midsommar tillden 1 augusti.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Utvecklingsenhetenställer sig tveksam tillatt peka ut parkeringareller del av parkeringari
området som specifik husbilsparkering,när det iordningställs ställplatser for husbilari
Valbodalen.Dessutom kan noteras att ett detaljplanearbeteför området pågår där bLa. frågan
om parkeringsplasterkommer att ingå.

Beslutsunderlag

Motion üån Håkan Smedja(V) och MarthinHennansson (V), 2012-04-03
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-04-26, § 65
Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-21
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 101

Kommunstyrelsensprotokoll 2012-08-15, § 130

Iiommunfullmälçtigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad som fran1konm1it i beredningenanse

motionen besvarad.

Beslutet skickastill

Håkan Smedja
MatthinHermansson
Samhallsbyggnadsforvaltnjngen

.lusterarcu Utd ragsb es tyrkan de:/ i?
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§ 132

Justerare:

MOTION oM AVGIFTSFR1UPPLÄTELSEAVTROTTOAREBFör: BUTIKER
OCH CAFEERLÄNGS DEN DEL AVKUNGSGATANSOM FORSOK GORS OM
TILL GÄGATA SOMMAREN 2012
Dnr LKS 12-160-316

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

Kungsgatan som på försök görs om tillgågata sommaren 2012. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beredningen av motionen har fördröjts varför den inte har kunnat behandlas innan årets
försök med gågata inleddes. Det är dock av vikt att de förslag som framförs i motionen
behandlasinför kommande år.

Del av syftet med att inrätta en gågata är att ge möjligheter för verksamheter längs gågatan att
kunna använda trottoarer för b1.a. de ändamål som anges i motionen. Vid upplåtelse av

kommunal mark för föreslaget ändamålmåste dock kommunen tillämpa likställighets-
principen i kommunallagen2 kap. 2§. Detta innebär att kommunen inte kan särbehandla
verksamheter vid Kungsgatan som gågata jämfört med övrig upplåtelse av allmän platsmark.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedja(V) och MaithinHermansson (V), 2012-04-03
Konnnunfttllmäktigesprotokoll, 2012-04-26, § 66
Kommunledningskoxitoretstjänsteskrivelse 2012-08-01
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 102
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-15, § 131

Kommanfullrltälçtigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad konnnuntedningskontoretanfört
avslåmotionen.

Beslutet skickas till

Håkan Smedja
Maritim Hennansson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande: 
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§ 133

MEDBORGARFÖRSLAG- LYKTSTOLPARLÄNGS ROTEMYREN
Dnr LKS 11-404-317

GunillaTrygg, Lysekil har i medborgarförslag2011-10-27 föreslagit att lylctstolparsätts upp
utmed gångvägen längs Rotemyren, ñån Darmnvägentill Forellvägen. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltninghar i yttrande anfört att det ñmis ett flertal angelägna projekt,
utbyggnad av gång- och cykelbanor, åtgärder längs skolvägai* etc. som är aktuella inom
Lysekilskommun. Anslagnamedel för 2012 samt planerade för 2013 rymmer inte det här
aktuella belysningsprojektetutan projektet bör bedömmasi kommande arbete med
investeringsbudgeten.

Kommunledningskontoretkonstaterar dessutom, att det finns alternativa gång- och
cykelbanor i området som är belysta.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från GunillaTrygg, Lysekil,201 1-10-27
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2011-10-27, § 139
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-25
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 103
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-08-15, § 132

Kommunfullmäktigesbeslut

Konununfulhnäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Samhallsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrltandc: 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-08-3O 9 (24)

§ 134

MEDBORGARFÖRSLAG - BRO ÖVER GULLMARSFJORDEN
Dnr: LKS 12-295-519

Folke Carlsson, Lysekilhar i medborgarförslag 2012-08-08 föreslagit att bygga bro över
Gullmarsfjorden eller en tunnel under fjorden.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Folke Carlsson, Lysekil2012-08-08

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunledningskontoret

i

Justerare: /4 iltrlragsbestyrlçande:
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§ 135

MEDBORGARFÖRSLAG- UPPLÃTELSEAV EN ELLER FLERAAV
GÅNGTUNNLARNAVID/RUNT FRIDI-IEM MOT GULLMARSBADEN/'TORPET
FÖR GENOMFÖRANDE AVLAGLIG GRAFFITI
Dnr: LKS 12-219-109

.Ton-Petter Olofsson. Lysekilhar i medborgarförslag 2012-06-05 föreslagit att upplåtelse av en

eller flera av gångtunnlarnavid/runt Fridhemmot Gullmarsbaden/Torpet för genomförande
av laglig grafñti.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och

bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jon-Petter Olofsson, Lysekil2012-06-05

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunledningskontoret
Bildningsnänmdeir

Utdragsbestyprlcantle:
i 
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§ 136

MOTION OM RUSTA UPP VÅRA OFFENTLIGA BADPLATSER
Dnr: LKS 12-275-822

Torbjörn Stensson (S) har i en motion 2012-0747 föreslagit att Våra offentliga badplatser
skall rustas upp.

Konzmunñlllmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion från Torbjörn Stensson (S) 2012-07-17

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordforandes åtgärd.

Beslutet skickastill

Torbjörn Stensson
Kommunledningskontoret
Bildningsnämnden

Utdragsbestyrlçande: 
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§ 137

MOTION OM_ATT TIDIGARELÄGGA KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMMANTRÅDE
Dnr: LKS 12-254-006

Thomas Falk (SP) har i en motion 2012-07-02 föreslagit att tidigarelägga
kommunfullmäktigessammanträde.

KommunfullmäktigesOrdförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
kommunfullmäktigespresidium.

Beslutsunderlag

Motion från ThomasFalk (SP) 2012-07-02

Iiommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna Ordförandes åtgärd.

Beslutet skickas till

Thomas Falk (SP)
Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktigespresidium

Utdragsbcstüvrkande: 
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§ 138

MEDBORGARFÖRSLAG- FRAMSTÄLLAENBROCHYR FÖR RESTAURANGER
OCH ANDRA MATSTÃLLENSOM FÅR MÖJLIGHET ATTPRESENTERASIG
OCH ÄVEN LÄMNA RECEPT
Dnr: LKS 12-301-146

Bernt Ortner, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-08-17 föreslagit att en broschyr framställs
i ca 20 000 ex. där intresserade restaurangeroch andra matstälien får möjlighet att presentera
sig 00h även lämna recept och att broschyren på lämpligt sätt sprids tillbesökandeoch
invånare i Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
besvärande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag Rån Bernt Oitner, Lysekil2012-08-17

Iiomlnunfulllnäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandes åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunledningskontoret
Näringslivsenheten

“ Utdragsbestyrkande:Justerare: /
/
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§ 139

MOTION OM EN SKOLA TILLARBETE
Dnr: LSK 12-307-619

Klas Mellgren (S) och Klas-GöranHemiksson (S) har i en motion 2012›08-21 föreslagit att

kommunen inrättar/erbjudersommarskola för de elever i skolan som inte når målenoch att

dessa elever ska ges utökad undervisningstid om upp till20 dagar under sommaren. Den
utökade undervisningstiden under sommaren ska gälla elever i årskurserna 6-9 samt

gymnasieeleversom inte blivit godkända i en eller flerakurser i årskurs 1, 2 och i mån av

plats årskurs 3.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen,
bildningsnämndenoch Lysekil-Sotenäsgymnasie- och vuxenutbildningsnämnd.

Beslutsunderlag

Motion från Klas Mellgren (S) och Klas-GöranHenriksson (S) 2012-08-21

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandes åtgärd.

Beslutet skickas till

Klas Mellgren (S)
Klas-GöranHenriksson (S)
Kommunledningskontoret
Bildningsnänmden
Lysekil-Sotenäsgymnasie- och Vilxenutbildningsnänuid

I” Utd ragsb es tyrkande:
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§ 140

EXPLOATERINGSAVTALAVSEENDEDETALHLANFÖR OMRÅDE SÖDER OM
VATTENTORNET,DEL AVMARIEDAL 1:6 M FL.
Dnr LKS 11-358-251

Avtaletomfattarexploatering och byggnation av det onnåde som anges i föreslagen detaljplan
for ”Område söder om vattentornet, del av Mariedal 1:6 m fl”,Lysekilskommun.

Avtaletfördelar ansvar för kostnader och utförande i plangenomforandefrågormellan
Kommunen, LEVA och Exploatören.

Den för området gällande detaljplanenmedger ett trettiotal bostadshus utformade som

sammanbyggda radhus. Det nya planförslagets innehåller23 bostadshus utefter tre säckgator.
Planförslaget är utformat så att det även är möjligt att bygga 13 friliggandevilloristället för
grupphus. Förslaget innebär också att byggrätterna på och runt vattentornet släcks ut. Området
kan anslutas till tjärrvärmenätet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-01 med exploateringsavtal
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-08-15, § 133

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Konnnunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag tillexploateringsavtalavseende detaljplan
för område söder om vattentornet, del av Mariedal 1:6 mil., Lysekilskonnnun.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningett

” ' Utdragsbestyrkand e:
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§14:

DETALJPLANFÖR OMRÅDE SÖDER o_1_\«1 vkTTENToRNET,DEL AV
MARIEDAL 1:6 M FL. TORNVÄGENS FORLANGNING, LYSEKILSKOMMUN
Dnr LKS 05-228-214

Ett förslag tilldetaljplan för Område söder om vattentornet har varit Lltställt under tiden 2011-
03-03 t.o.m.2011-03-31. Detaljplanenskickades till länsstyrelsen, centrala organ, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista.

Inkomna synpunkter under :Itställningenfinns sammanfattadeoch kommenterade i bilagt
Lltställtringsutlåtande.Synpunkterna föranledde enbart redaktionellaändringar av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 20l2-08-01 med bilagor
Kommunstyrelsens protokoll 2012-08-15, § 134

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta detaljplan för omrâde söder om Vattentornet, del av

Mariedal 1:6 mil.,Lysekilskommun, daterad 2006-11-10,justerad 2007-03-15, 201l-02-17
och 2011-09-12 enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheteit

_

.lusterarez Utdragsbcstjprkanrle:
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§ 142

KOMMUNALTINFORMATIONSANSVARENLIGT SKOLLAGEN IKAP. 18§
Dnr LKS 12-281-109

Enligt skollagen Ikap. 18§ ska hemkommunen bland annat hålla sig löpande informerad om

hur ungdomarna i kommunen som fullgjort sin skolpliktmen inte fyllt 20 år, är sysselsatta i
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighetomfattas
av de Llngdomar som avslutat gymnasieskolanutan ett slutbetyg.

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndenhar i sitt beslut föreslagit att ta ansvaret för det
kommunala informationsansvaret.

Beslutsunderlag

Lysekil-SotenäsGymnasie- och vuxenutbildningsnämndsprotokoll 2012-06-28, § 26
med handlingsplan
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-08-15, § 128

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Korrununftlllrnäktige fastställerhandlingsplanKommunalt Infonnationsansvar.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndenansvar for det
konununala informationsansvaret.

Beslutet skickas till

Lysekil-Sotenäsgynmasie- och vuxenutbildningsnänand

Utdragsbestyrkande: 
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§ 143

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunfullmäktigeantecknar följande amnälningsärende:

Länsstyrelsens beslut2012-06-21 - överklagandeav konnnunfullmäktigesbeslutden 27
oktober2011 att anta detaljplanen för bostädervid Östra. Stockevik, Grönskult 2:146 mil. i
Lysekilskommun. Länsstyrelsen avslår överklagandetoch fastställerdetaljplanen
(dnr: LKS 11-3 57-25 1).

Justerare: / Utd ragsbestyrkande:
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§144

FRÅGA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE - HUR KAN
HANTERINGENAV INKOMNA MOTIONER 1 LYSEKILFÖRSVARAS
Dnr: LKS 12-249-514

Håkan Smedja(V) har 2012-06-27 ställt följande fråga tillkommunfullmäktigesordförande:

Hur kan hanteringen av inkomnamotioner i Lysekil försvaras? det demokrati om motioner
förkastasp.g.a. att de förlorar sin aktualitet i stället för att fullmäktige faktiskt tvingas tillett
ställningstagande.

Beslutsunderlag

Fråga från Håkan Smedja(V) 2012-06-27

Konnnunñlllmäktigegodkänner att frågan får ställas.

Kommunfullmäktigesordförande Sven-GunnarGunnarsson (S) lämnar följandesvar:

För att en motion skall kunna behandlasav kommunfullmäktigemåste den beredas. Denna
beredningsker i förvaltningsorganisationenoch därefter behandlarberörd nämnd/nämnder
remissvaren. När beredningenär avslutad skall kommunstyrelsen behandlamotionen och
lämna förslag tillkommunfullmäktige. I de aktuella fallen är det olyckligtmed den
fördröjning som skett och detta är inte positivt för demokratin.

Tusterare: Utdragsbestyrkande:L

Ö.
“'\\
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§ 145

INTEnPELLAHONTIL__L KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM VILKA
ÅTGARDERVIDTAS FOR ATTFÅ ORDNING PÅ DEN INTERNAKONTROLLEN
Dnr: LKS 12-312-100

Jan-OlofJohansson (S) har i interpellation 2012-08-24 ställt följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande:

Vilkaåtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att arbetet med internkontroll i framtiden
kommer att utföras enligt kommunens reglemente?

När kommer kommunstyrelsen att få ta del av revisorernasgranskning och lämna ett yttrande
till kommunrevisionen?

Beslutsunderlag

Interpellation från Jan-OlofJohansson (S) 2012-08-24

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) Iänlnar följande svar:

I. Inom ekonomienhetenpågår sedan flera månader ett arbete for att åtgärda bla. vad
som framkommit i granskningsrappoitenoch hur arbetet med internkontrollenär tänkt
att organiseras i framtiden.
Slutrapportering från nämnd till kommunstyrelse kommer att förtydligas genom
koimnun- och koncernövergripandeinternkontrollplaner.Samtliga verksamheter i
kommunen skall omfattas av en gemensam kontrollplan. Såväl gemensamma som

verksamhetsspeciñkakontrollfrågor kommer att ingå. För Lipprättande av

internkontrollplansvarar konnnunledningsgruppen (KLG).

Förslag till övergripande lcontrollplan från kommun]edningsgntppen skall fastställas
av kommunstyrelsen. Innehåll,omfattning och på vilketsätt rapportering sker skall
ingå i den av koimnunstyrelsenslutligen fastställdaplanen. I det förslag tillplan som

nu bearbetaskommer rapportering att ske fore årsskiftet. Tidpunkten samordnas med
att ny plan för nästkommande år presenteras för beslut.

För närvarande pågår nu också en inventering av befintligaplaner och pågående
aktiviteter. Kommunstyrelsen kommer att vid nästkommande möte behandlaen plan
för styrelsens verksamheter innevarande år.

2. Kommunstyrelsen kommer att behandlakonnnunrevisionensgranskning av den
interna kontrollen vid sitt sammanträde 5 september 2012 och rapporten kommer att

finnas med i handlingarnatill kommunstyrelsen. Kontmunslyreisenkonnner då (äckså
att behandlaett förslag till yttrande över rapporten.

Jan-OlofJohansson tackar för svaret.

 
 Utdragsbcstyrrkaxade: 

 
.Iusterarcx
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§ 146

AVSÄGELSEFRÅN ALLA POLITISKA UPPDRAG PÅ GRUND AVFLYTTFRÅN
KOMMUNEN
Dnr: LKS 10-379-101

Andreas Nyström Wendt (MP), Lysekil,har i skrivelse 2012-08-20 avsagt sig uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktigeoch Gullmarstjordens naturvårdsområde samt som ledalnot i
miljö- och byggnadsnämndmed omedelbar verkan p.g.a. flytt från Lysekilskommun.

Beslutsunderlag

Andreas Nyström-Wendts skrivelse 2012-08-20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

Nominering

Emma Nohrén (MP): att utse Inge Löfgren (MP), Lysekil, tillny ledamot i miljö- och
byggnadsnänmden.

KomInunftlllnläktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutat*att utse Inge Löfgren (l\/IP); Lysekil,tillny ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden för resterande del av mandatperioden.

Beslutet skickas till

Andreas Nyström Wendt, Lysekil
Inge Löfgren, Lysekil
Länsstyrelsen
Valberedningen
Miljö- och byggnadsnämnden
"lromart

Utd ragsbestyrltande: 
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§ 147

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAREI MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
Dnr: LKS 10-380-102

Göran Emanuelsson (S), Lysekil,har, har i skrivelse 2012-0840 avsagt sig uppdraget som

ersättare i miljö- och byggnadsnämndenfrom. 2012-08-31.

Beslutsunderlag

Göran Emanuelsson skrivelse 2012-08-20.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen och ñamföra tack för det arbete som

nedlagts.

Beslutet skickas till

Göran Emanuelsson, Lysekil
Valberedningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Troman

(lnsterare: Utd ragshcstyrkancie: 
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§ 143

FYLLNADSVALTILLLYSEKILS- SOTENÄS GYMNASIE- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄNIND
Dnr: LKS 10-380-102

Sotenäs kommunfullmäktigehar godkänt avsägelse från Carl Olehäll (KD) som ersättare i
gymnasie- och Vuxenutbildningsnänmden.Samtidigt har Stina Espenkrona (KD) utsetts att
efterträda Carl Olehäll.

Beslutsunderlag

Sotenäs kommunfullmäktigesprotokoll 2011-10-20, § 115.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar att Stina Espenkrona (KD) utsetts tillersättare i gymnasie-
och vuxenutbildningsnämndenför resterande del av innevarandemandatperiod.

Beslutet skickas till

Stina Espenkrona
Lysekil-Sotenäsgymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Nämndsekretariatet
Tronian

.Iusterarez 4/ Utd ragsbcstywkande:

"o" /2 f
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§ 149

AVSÄGELSEAV SAMTLIGA POLITISKA UPPDRAG
Dnr: LKS 10-379-101, 10-380-101

Bengt Andréasson (opol), Lysekil,har i skrivelse 2012-08-27 avsagt sig följande politiska
uppdrag i Lysekilskommun:

Uppdrag Funktion

Individ- och myndighetsnämnden Ledamot

Miljöberedning Ledamot

Valberedning Ledamot

Kommunfullmäktige Ersättare

LEVA i LysekilAB Ersättare

Valnämnd Ersättare

Beslutsunderlag

Bengt Andreassons skrivelse 2012-08-27.

Konnnunfulllnälçtigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Konnnunftlllmäktigebeslutaratt överlämna ärendet till valberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts,

Beslutet skickastill

Bengt Andreasson
Länsstyrelsen
Valberedningen
LEVA i LysekilAB
Sanüiällsbyrggnadsforxraltningen/miljöberedningen
Nämndsekretariatet
"froman

/
_ .

Justerare: Utd ragslxestvrkande:


