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Övriga närvarande

Per Olsson, miljöenhetschef§ 141
Kjell Hjahnarsson, ekonomichef§ 149-151, 154
AImeIie Landén, ekonom § 149-151
Eddie Dunkel, fastighetschef§ 154

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§141

BILDANDEAVEN GEMENSAM MILJÖORGANISATIONFÖR SOTENÄS,
LYSEKILOCH MUNKEDALSKOMMUNER
Dnr: LKS l l«266-409

Miljöenhetschefexz lämnar informationom ett forslag att bildaen gemensam nämnd- och
förvaltningsorganisation för miljö- och hälsoskyddsområde inom Sotenäs, Lysekilsoch
Munkedals kommuner. Enligt nuvarande planeringskall slutligt beslutmed förutsättningar tas
av respektive kommunfullmäktigeunder hösten 2012.

För Lysekilskommun kommer ärendet att behandlasi kommunstyrelsen den 3 oktoberoch
beslut i fullmäktige den 25 oktober.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenantecknar informationen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 142

MEDBORGARFÖRSLAG OM LOKAL FOLKOMRÖSTNINGOM FÖRSÄLJNING
AVKOMMUNENS FASTAEGENDOM
Dnr: LKS 12-2472253

Karl-OlofNiklasson, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-06-26 föreslagit, att kommun-
fullmäktige skall ta initiativ tillen lokal folkomröstningom försäljning av kommunens fasta
egendom. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige får med stöd av kommunallagen5 kap. 34§ besluta, att som ett led i
beredningenav ett ärende som fullmäktige skall handlägga, skall synpunkter inhämtas från
medlemmari kommunen. Detta kan ske genom exempelvis folkomröstning.
Medborgarförslaget syftar tillatt kommunfullmäktigeskall ta ett sådant initiativ.

Konnnunledningskontoretförstår Inedborgarförslaget så, att avsiktenmed att genomföra en

folkomröstningom utförsäljning av kommunens fasta egendom inte är att fullmäktige efter
genomförd folkomröstningskall fatta ett generellt beslutom försäljning av fast egendom eller
ej. Avsiktenär istället att påvisa en viljeinriktning.
Kommunledningskontoretgör den bedömningen,att kommunfullmäktigeoch i förekommande
fall kommunstyrelsen måste vara fria att kunna ta ställning till ärenden som avser försäljning
av fast egendom med beaktandeav de omständigheter som är relevanta från fall till fall och vid
varje enskild tidpunkt. I de flesta fall föregås ett beslutom försäljning av fast egendom av

utredningar kring strukturella förändringar eller detaljplanearbeteoch exploateringsavtalsom

behandlatsav kommunfullmäktige/lcornmunstyrelsendär b1.a. kommunmedlemmarnahar getts
möjligheter att lämna synpunkter. När ett ärende om försäljning skall behandlasav

kommunstyrelseneller kommunfullmäktigeframgår detta av kallelsen/föredragningslistansom

publiceras på kommunens hemsida. Kungörelse om kommunfullmäktigessammanträdesker
också genom annons i ortspressen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden
är öppna för allmänheten. Med detta ges goda möjligheter att följa handläggningen av denna
typ av ärenden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson2012-06-26
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-06-27--28, § 106
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-10
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-22, § 112

Yrkande

Yngve Berlin (K): bifalltill medborgarförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

fztäf
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordförande ställer proposition på ledningsutskoltets förslag mot Yngve Berlins yrkandeom
bifalltillmedborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutaratt bifalla
ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillkommunledningskontoretsyttrande avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

5 (24)
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§ 143

MEDBORGARFÖRSLAG- MÄTNING AV ?ARTIKLAROCH BULLER PÅ
DROTTNINGGATAN
Dm: LKS 09-55-311

Åke Andersson, Lysekil har i medborgarförslag2009-02-16 föreslagit att en mätning ska
genomföras av luftpartiklaroch vägbuller' utmed Drottninggatan.
Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsföwaitningenhar i sin tjänsteskrivelse 201 1-02-02 redovisat bl.a. att
Drottninggatankommer att byggas om med gång- och cykelbana samt ny beläggning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Åke Andersson, Lysekil2009-02-16
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-02-26, § 31
Miljö- och byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2011-01-20
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-04-07, § 64
Samhälsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2011-02-02
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-22, § 113

Yrkande

Inge Löfgren (MP): bifalltillmedborgarförslaget.

Mats Karlsson (M): bifalltill ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Inge Löfgren yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Inge Löfgren yrkandeom
bifalltillmedborgarförslaget och ñnner att kommunstyrelsen beslutaratt bifalla
ledningsutskottets förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

i
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Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillmiljö- och byggnadsnämndenoch
samhälsbyggnadsforvaltningenanfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§144

MEDBORGARFÖRSLAGOM UPPSÄTTNINGAVEN PORTALI-
INFORMATIONSSKYLTI BACKEN NER TILL GAMLESTAN
Dnr: LKS 12-75-311

Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekilhar i medborgarförslag 2012-03-04 föreslagit att en

portal/informationsskyltsätts upp i backenner till Gamlestan.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslagettillkommunstyrelsen för
besvärande.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i yttrande anfört att förvaltningen inte har några medel
avsatta för uppsättning samt för belysning,kostnaden uppskattas till ca 75 tkr.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil2012-03-04
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-03-29 § 49
Samhällsbyiggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-22

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt återremitterar ärendet för ytterligare utredning.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

272 rt
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§ 145

MEDBORGARFÖRSLAGOM ÖKAD MÖJLIGHET ATTSÄKERTBESÖKA
coop EXTRA
Dnr: LKS 12-53-312

Bernt Oitner, Lysekilhar i medborgarförslag2012-02-26 föreslagit att Lysekilskommun vidtar
åtgärder för att fotgängare och cyklister ska kunna ta sig säkert till Coop Extra i Dalskogen.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
besvarande.

Samhällsbyggnadsföryaltningenhar i yttrande aniöit bl.a. att ett nytt övergångsställe över
Landsvägsgatanväster om Ekgatan samt ett övergångsställe över Ekgatan är beställt och ska
genomföras under hösten 2012. Förvaltningen har diskuterat med fastighetsägarenKonsument-
föreningen Bohuslän-Älvsborg angående vissa åtgärder som fastighetsägarenhar att vidta.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bemt Ortner, Lysekil 2012-02-26
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-03-29 § 47
Sarnhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-22

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförvaltningenanfört
anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickastill

Bernt Ortner
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M t/ZK/
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§ 146

MEDBORGARFÖRSLAGOM BROTTSFÖREBYGGANDEÅTGÄRDER PÅ
PARKERINGSPLATSER
Dnr: LKS 11-204-514

Ibrahim Sharif Lysekilhar i medborgarförslag 2011-05-05 föreslagit att bommar sätts upp på
kommunens parkeringsplatseribrottsförebyggande syfte.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i yttrande anfört att bommar vid parkeringsplatseranvänds
frekventvid parkeringsanläggnjngarvid flygplatser, i parkeringshusetc. och är då
kombinerademed avgiftsuttag. Parkeringsplatsernai Lysekilhar två principiellautformningar,
samlade parkeringarmed en infart och gatuparkering.Bomanläggningarpassar endast vid
samlade parkeringaroch kräver kompletterande åtgärder för att begränsa tillgänglighetenom
det ska bli någon brottsförebyggande effekt. En kombineradbom- och avgiftsanläggning
bedöms kosta drygt 500 tkr. Parkeringsintäkterkan inte finansiera dessa åtgärder om inte
avgiften höjs rejält.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil2011-05-05
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2011-05-26, § 82
Samhällsbyggnadsföwaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-22

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt avslå medborgarförslaget om bommarvid kommunala
parkeringsanläggningar.

Beslutet skickastill

Ibrahim Sharif
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 147

MEDBORGARFÖRSLAG OM AVGIFTSFRIPARKERINGFÖR MILJÖFORDON
Dnr: LKS 12-146-514

Ibrahim Tahrio, Lysekilhar i medborgarförslag2012-04-20 föreslagit att kommunen inför
avgiftsfri parkering för miljöfordon.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnatmedborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvarande.

Sarnhällsbyggnadsföwaltningenhar i yttrande anfört bl.a. att miljöbilarnumera är etablerade,
nästan Varannannytillverkadbilsom säljs är miljöbilooh är idag inte dyrare än andra bilari
inköp och är billigareatt köra.

Ekonomiskt så skulle avgiftsfri parkering innebära att intäkterna ñån parkeringsommartid
minskade med ca 200 tkr. Effekten av minskade intäkter blir ett sämre gatuunderhåll.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Tahric, Lysekil2012-04-20
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-04-26, § 68
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-29

Yrkande

Inge Löfgren (MP): bifalltillmedborgarförslaget.

Kent Olsson (M) och Klas-GöranHenriksson (S): bifalltill förvaltningens förslag

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Inge Löfgren yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgren yrkandeom bifall
tillmedborgarförslaget och finner att komnrunstyrelsen beslutaratt bifallaförvaltningens
förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt avslåmedborgarförslaget om en avgiftsfri parkeringeftersom
miljöbilarär etablerade på marknadenoch inte behöver subventioneraspå detta sätt.

Beslutet skickas till

Ibrahim Tahric
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

27k .L
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§ 148

AYBRYTANDEAVPLANARBETE- DETALJPLANFÖR VINDKRAFTVERKPÅ
NOTEBERG2:1 M.FL
Dnr: LKS 07-1 63»2l4

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 149

YTTRANDEÖVER KOMMUNREWSOIQERNAS RAPPORT - GRANSKNING AV
LEDNING OCH STYRNINGSAMT ANVANDAREAVSTRATSYS
Dnr: LKS 12-266-007

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekilskommun har Kommunal sektor inom
PwC granskat kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av

ledningssystemet Stratsys for detta ändamål.

Syftet med granskingen har varit att ge svar på revisionsñågan om kommunen arbetarpå ett
ändamålsenligtsätt med ledning och styrning och om kommunens ledningssystem Stratsys
används på ett ändamålsenligtsätt av kommunledningoch nämnder.

Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport 2012-06-19 som också innehåller
rekommendationerfor det framtida arbetet med ledning och styrning, målformuieringoch
uppföljning.

Beslutsunderlag

Revisionsrapportjuni 2012
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-27

Tilläggsyrkande

Ian-OlofJohansson (S): att revisionsrapporten redovisas tillkommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna kommunrevisorernas rapport.

Kommunstyrelsenbeslutaratt överlämna kommunledningskontoretsyttrande till
kommunrevisorerna.

Kommunstyrelsen beslutaratt redovisa revisionsrapporten tillkommunfullmäktige.

Beslutet skickastill

Kommunrevisorerna
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:

A
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§ 150

YTTRANDEOM INTERNKONTROLL- KOMMUNREVISIONENS
GRANSKNINGSRAPPORT
Dnr: LKS 12-212-042

Granskningen av intern kontroll under 2011 har revisorerna i rapporten lyft fram fyra punkter
om brister i kommunens internkontroll. Revisorerna önskar svar ñån kommunstyrelsen.
I den första punkten påtalas väsentligheten i att rutinerna följer reglementet för internkontroll. I
punkt 2 pâtalas brister i reglementet som rör tydlighet om vilketsätt nämnder skall rapportera
sin uppföljning av intemkontroll. I punkt 3 följer en uppmaning tillkommunstyrelsen att varje
år fatta beslutom hur internkontrollenskall utvecklas. Avslutningsvisi punkt 4 föreslår
revisionenatt en särskild kontrollgrupp bestående av ekonomer och ”liknande” från varje
förvaltning. Syftet är huvudsakligen att finna kommunövergripandekontrollområden.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport, intern kontroll är 2011
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-08-28

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomienhetens yttrande och överlämna skrivelsen
tillkommunrevisorerna.

Beslutet skickas till

Kommunrevisorerna
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
l22/4 54% rå
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§ 151

KOMMUNSTYRELSENSINTERNKONTROLLPLAN2012
Dnr: LKS 12-317-042

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar verksamheter som utförs av Samhälls-
byggnadsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten,och Kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsen upprättar utifrån reglemente och tillämpningsanvisningar'en intern-
kontrollplan. Granskningsområden identifierasmed utgångspunkt från väsentlighets- och
riskbedömning.Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form och omfattning
som fastställts i internkontrollplanen.Rapport lämnas tillkommunstyrelse och kommun-
revisorer.

Internkontrollområden
1. Exploatering
2. Försäljningsverksamhet
3. Förlorad arbetsinkomst
4. Övergång anställningsform

Beslutsunderlag

Internkontrollplan2012
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012»08-28

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställerupprättad intemkontrollplan2012.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsforvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
Kommunledningskontoret
Kommunrevisorerna

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 152

YTTRANDEÖVER VERKSAMHETSPLAN2013 FÖR FYRBODALS
KOMMUNALFÖRBUND
Dnr: LKS 12-234-041

KommunalförbundetFyrbodal skall under före utgången av septembermånad fastställa
Verksamhetsplanoch budget för nästkommande år. Kommunalförbundethar 2012-06-15
sänt över förslag tillbudget och verksamhetsplan2013 tillkommunen för yttrande.

Beslutsunderlag

KommunförbundetFyrbodals remiss 2012-06-15med förslag tillverksamhetsplanoch
budget 2013.
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-22, § 114

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsentillstyrkerupprättat förslag till Verksamhetsplanoch budget 2013 för
kommunalförbundetFyrbodal.

Beslutet skickas till

KommunalförbundetFyrbodal

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

24



Justerare:
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§ 153

YTTBANDETILL FÖRVALTNINQSRÄTTENÖVER RONALDRQMBRANTS
BEGARAN OM LAGLIGHETSPRÖVNENGAV KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT 2012-06-27,§ 110, OM AKTIEAGARTILLSKOTTTILL LYSEKILS
STADSHUSAB
Dnr: LKS 12-276-108

Ronald Rombrant, Lysekil,har i skrivelse 2012-07-15 begärt att förvaltningsrätten
laglighetsprövarkommunfullmäktigesbeslut2012-06-27, § 110, om aktieägartillskotttill
Lysekils Stadshus AB. Rombrant hävdar d_e_l§ att beslutet saknar anvisning om hur
aktieägartillskottetskall finansieras,Lis att kommunstyrelsens beslut 2012-06-15med forslag
tillkommunfullmäktigei ärendet inte följer kommunallagensregler om protokollets
utformning.

Förvaltningsrätten har begärt Lysekilskommuns yttrande i frågan. Kommunledningskontoret
har upprättat förslag tillyttrande.

Beslutsunderlag

Förvaltningsrättens anmodan 2012-07-19.
Kommunledningskontoretsforslag tillyttrande 2012-08-28.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt avge yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med
kommunledningskontoretsförslag.

Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten

Utdragsbestyrkande:
5,» Å

18 (24)
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§ 154

BEGÄRAN OM IGÅNGSÃTTNINGSTILLSTÅNDFÖR OMBYGGNADAVBRO
SKOLA
Dnr: LKS 12-318-291

Fastighetsenheten ansöker om igångsättningstillständför ombyggnad av Bro skola så att den
kommer att utökas med en förskoleavdelning2012. Under 2013 kommer också fastigheten att
konvertera uppvärmningen ñån olja tillbergvärme.

Ombyggnad 2012 870 000 kr
Bergvärme 2013 900 000 kr

Totalt 1 770 000 kr

Detta innebär att bildningsnämndenfår en kapitaltjänstkostnadpå 129 600 kronor.

Beslutsunderlag

Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2012-08-28.

Yrkande

Jan-OlofJohansson (S): att hänskjuta kostnaden for bergvärmetill investeringsbudgeten 2013.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt delge igångsättningstillståndför ombyggnad 2012 och hänskjuta
bergvärme2013 till investeringsbudgeten 2013.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
Bildningsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

a; e, j
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§ 155

INFORLMTION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande informerarom följande:

Fortsatt diskussion förs om eventuell etablering i Hallinden, en större geoteknisk
undersökning kommer att utföras för att kontrollera markensbärighet.
Diskussion förs angående planförslag om bostadsplan som finns från ägarna tillRöe
Gård.
Diskussion gällande fördjupande Översiktsplanen av Åbytjorden pågår.
Seabased har startat upp Verksamheteni Skandiaverken.Seabased ska tillen början
tillverka42 Verk som ska placerasut utantör Smögen inför sommaren 2013.
Utredningen fortsätter avseende rnalmtransporter, Inöte med trafikverketoch regionen
är inplanerat i vecka 37.
Ordförande lämnade informationtillYngve Berlin på hans frågor gällande Stora
Skeppsholmen och hur arbetet med barn- och ungdomspolitiskthandlingsprogram
fortskrider, ärenden som behandladespå ledningsutskottets sammanträde22 augusti.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

20 (24)
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§ 156

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmal'på sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll - 2012-0842
Kommunstyrelsens ordförande - nr

Kommunchefens delegationer-nr

Administrativechefens delegationer- nr 1 1-12/2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 5 september2012.

Beslutet skickas till

Respektive pärm for' delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Mare A
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§ 157

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden:

Protokoll från styrelsemöte med LysekilsBostäderm' 5-6 2012.

Protokoll från LysekilsHamn AB nr 2-10 2012.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§15s

FYLLNADSVALTILL KOMMUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTTEFTER
CHRISTINA RÖRVALL-DAHLBERG(C)
Dm: LKS 10-380-101

Christina RÖrvall-Dahlberg(C) har avsagt sig alla sina politiskauppdrag ñnom. 2012-07-01
varpå fyllnadsval som ersättare tillkommunstyrelsens iedningsutskott måste ske. Övriga
fyllnadsvalgjordes vid fullmäktiges sammanträde2012-06-27 - 28.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att utse Fredrik Christensson (C), Lysekiltillny ersättare i
kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt utse Fredrik Christensson (C), som ersättare tom. 2014-12-3 l.

Beslutet skickas till

Fredrik Christensson
Nämndsekretariatet
Troman

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

22 .l
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§ 159

FYLLNADSVALTILL KOMMUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTTEFTER
KLAS-GÖRANHENRIKSSON (s)
Dnr: LKS 10-380-101

Klas-GöranHenriksson (S), har meddelat att han avgår som ersättare i kommunstyrelsens
ledningsutskott.

Nominering

Jan-OlofJohansson (S): att utse Bo Göthesson (S), Grundsund tillny ersättare i
kommunstyrelsens ledningsutskott.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt utse Bo Göthesson som ersättare tom. 2014-1231.

Beslutet skickas till

Bo Göthesson
Nämndsekretariatet
Troman

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:


