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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Margareta Carlsson, 2:e vice ordf (S) Klaus Peters (M)
Torbjörn Stensson (S) Anne-Marie Söderström (S)
Klas-GöranHenriksson (S) Marie-Louise Åstedt (MP), §§ 156 - 158
Jan-OlofJohansson (S) Stig Berlin (K)
Klas Mellgren (S) Jan Ivarsson (M)
Kent Carlsson (S) Bert Jonasson (FP)
Eva Leandersson (S) Daniel Nilsen (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (Obunden)
Roland Karlsson (FP)
Camilla Carlsson (FP), §§ 152 - 158
Ann-Charlotte Strömwali (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Hans Nordlund (M)
Nlarita Feimell-Lagrell (M)
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Inge Löfgren (MP)
Siw Lycke (C)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
Thomas Faik (SP)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmälctige, 30 ordinarie ledamöter och 6 ersättare
närvarande.
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§ 150

NY LEDAMOT OCH ERSÃTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dm: LKS 10-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2012-09-14 utsett Marie Lindgren tillny ersättare i
kommunfullmäktige för Lysekilspaitietefter Bengt Andreasson.

Länsstyrelsen har i beslut2012-09-14 utsett Marie-Louise Åstedt tillny ersättare i
kommunfullmäktige får Miljöpartietefter Andreas Nyström.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut2012-09-14

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslutsamt att hälsa Marie Lindgren,
och Marie-Lottise Åstedt välkomnatill kommunfullmäktige.

Justerare: Utdmgsl)estyrkande:
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§15:

MEDBORGARFÖRSLAG OM LOKAL FOLKOMRÖSTNING OM FÖRSÄLJNING
AV KOMMUNENS FASTAEGENDOM
Dnr: LKS 12-247-253

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.

Kommunledningskontoretförstår medborgarförslaget så, att avsikten med att genomföra en

folkomröstningom utförsäljning av kommunens fasta egendom inte är att fullmäktige efter
genomförd folkomröstningskall fatta ett generellt beslut om försäljning av fast egendom eller
ej. Avsiktenär istället att påvisa en viljeinrilctning.

Konnnunledningskontoretgör den bedömningen,att kommunfullmäktigeoch i förekomm-
ande fali kommunstyrelsenmåste vara fria att kunna ta ställning till ärenden som avser

försäljning av fast egendom med beaktande av de omständigheter som är relevanta från fall
till fall och vid varje enskild tidpunkt. I de flesta fall föregås ett beslut om försäljning av fast
egendom av utredningar kring strukturella förändringar eller detaljplanearbeteoch
exploateringsavtal som behandlatsav konununfullmäktige/komrnunstyrelsendär bla.
kommutmredlennnamahar getts möjligheter att lämna synpunkter. När ett ärende on1

försäljning skall behandlasav kommunstyrelsen eller kommunfullmäktigeframgår detta av

kallelsen/föredragningslistansom publiceras på kommunens hemsida. Kungörelse om

konununftlllmäktigessammanträde sker också genom annons i ortspressen. Kommunstyrelsen
och konununfullmäktigessammanträdenär öppna för allmänheten. Med detta ges goda
möjligheter att följa handläggningenav denna typ av ärenden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson 2012-06-26
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-06-27--28, § 106
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-10
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-22, § l 12
Kounnunstjfrelsens protokoll 2012-09-05, § 142

Yrkanden

Yngve Berlin (K) och .Inge Löfgren (MP): bifall till medborgarförslaget.

"Torbjörn Stensson (S): bifall till konnnunstjyrelsens förslag.

Justerare: Utdragsbestvrlmnrle:

å/
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins mfl. yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins mfl.
yrkandeom bifalltill nredborgarförslaget och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillkommun]edningskontoretsyttrande
avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Karl-OlofNiklasson
Samhallsbyggnadsförvaltningen

Utd ragsl)estyrkz1|1de:._lustr:1'zn*e:
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§ 152

MEDBORGARFÖRSLAG- MÄTNING AVPARTIKLAROCH BULLER PÅ
DROTTNINGGATAN
Dnr: LKS 09-55-31 l

Åke Andersson, Lysekilhar i medborgarförslag 2009-02-16 föreslagit att en mätning ska
genomföras av luftpartiklai'och Vägbullerutmed Drottninggatan.
Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i sin tjänsteskrivelse 2011-02-02 redovisat bl.a. att

Drottninggatan kommer 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 byggnadsnämndenstjänsteskrivelse 2011-01-20
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-04-07, § 64
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 201 1-02-02
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-22, § E13
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-09-05, § 143

Iiommtlnfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad miljö- och byggnadsnämndenoch
sanmälsbyggnadsfönraltningenanfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 153

MEDBORGARFÖRSLAG- FÖRLÄNG BELYSNINGEN FRÅN VALBOGATAN
NER TILLVALBODALENSBÅTHAMN
Dnr LKS 1245-317

Axel Mellqvist, Lysekil har i medborgarförslag2012-01-17 föreslagit att förlänga
belysningenfrån Valbogatan och hela Vägen ner tillValbodalensbåthamn.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvärande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Axel Mellqvist, Lysekil2012-01-17

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet sldckas till

Förslagsstäliaren
Samhallsbyggnadsförvaltningez]

.lusterarcz Utd ragsbestyrkzin d e:
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§154

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTBYGGA OM TROTTOARENVID
GULLMARSSKOLANS PARKERING
Dnr: LKS 12-359-519

Claes Andersson, Lysekil,har i medborgarförslag2012-09-24 föreslagit, att trottoaren vid
Gullmarsskolansparkeringbyggs om.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen
för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från ClaesAndersson, Lysekil,2012-09-24.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbesiyrkaartle:

drf .çfáa .A651
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§155

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

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

ledningssystemet Stratsys för detta ändamål.

Syftet med granskingen har varit att ge svar på revisionsfrågan om kommunenarbetarpå ett

ändamålsenligtsätt med ledning och styrning och om kommunens ledningssystem Stratsys
används på ett ändamålsenligtsätt av kommunledningoch nämnder.

Granskningenhar sammanfattats i en granskningsrapport 2012-06-19 som också innehåller
rekommendationerför det framtida arbetetmed ledning och styrning, målformnleringoch
uppföljning.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport juni 2012
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-27
Kommunstyrelsenprotokoll 2012-09-05, § 149

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): tillägg, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett dokument
som beskriverhur kommunfullmäktigeoch konnnunstyrelsen styr och följer upp nämndernas
verksamhet i enlighet med konnnnnrexrisorernasrapport samt att kommunfullmäktige får detta
forslag senast vid årets slut.

Propositionsordning

Kommunfulhnäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på konnnunslyrelsensförslag.

Proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på konmmnstylrelsens förslag och finner, att

konnnnnfulhnäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ronald .Rombrazits tilläggsyrkande:not avslag och rinner,
att kommnnñiihnäktige beslutarbifallatiliäggsyrkandet.

Justerare: Utdragsbestywkeinde:

(ÅK/j .gi ,Xi-l
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna kommunrevisorernasrapport.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta Ham ett dokument som

beskriverhur kommunfullmäktigeoch kommunstyrelsen styr och följer upp nämndernas
verksamhet i enlighet med kommunrexrisoremasrapport samt att kommunfullmäktige får detta
forslag senast vid årets slut.

Beslutet skickastill

Kommunrevisorerna
Ekonomienheten

Justerare: Utdragslnestgçrknrade:

(vf/r
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§ 156

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM
KOMMUNENS FASTIGHETSKAPITAL
Dnr: LKS 12-355-291

Yngve Berlin (K) har i interpellation 2012-09620 ställt följande ñåga tillkommunstyrelsens
ordförande:

kommunrâdet med tanke på ambitionernai ungdomspolitiskaprogrammet om

ungdomens/familjenshus och behovet att minska kommunens externa hyreskostnadei*beredd
att ompröva beslutetatt sälja fastigheten Bovik?

Är kommunalrådetberedd med erfarenhet från skolstriden i Brodaien, där
kommunfullmäktigeLinderkändekommunstyrelsens beslut att lägga ned skolan som nu istället
renoveras och byggs ut, att tänka över och ändra beslutetatt sälja förskolefastigheten i
Kyrkvik?

Beslutsunderlag

Interpellation från Yngve Berlin (K)

Konnnunfttllmäktigegodkänner att interpellationen får ställas

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) iämnar följande svar:

Svar på fråga 1:

Lysekilskommun har tagit beslutom en omfattande satsning på skolan, vilketvi är inne i
genomförandets siutfas. Boviks skola, Kyrkviks-och Färgaregatans dagis/förskola finns inte
med i kommunens planer för någon kommunal verksamhet. Den ekonomiska intäkten som

försäljningen av nämnda fastigheter ger, skall användas tillatt betalaombyggnadskostnadei'
och iordningställande av skolgårdar vid omställningen av Gullmarsskoian och
Kronbergskolan.När det gäller ilngdomenshus, pågår det ett aktivt arbete med att planera och
inreda lediga lokaler i Gulimarsborg, som ligger centralt och är väl lämpade för nämnda
ändamål.

Svar på fråga 2:

På yrkandeav Lindertecknad, beslutade Kommunfuilmäktige201 l -06-22 att ge
bildningsnännrdcni uppdrag att göra en total översyn av förskola, grundskola och
skolbarnsomsorgensverksamheter i hela Brastad- och Broområdet. Vilketfick till följd att

konnnunstjrrelsen beslut omarbetades.Beträffande fastigheten i Kyrrkivik, se svar på fråga 1.

Utd ragsbestyrlcantlc:
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§ 157

INTERPELLATIONTILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
Dnr: LKS 12-356-100

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-0921 ställt följande frågor till
kommunfullmäktigesordförande:

l. SCB:s medborgarundersökningarpekar på att vi ”förtroendevalda” i Lysekilhar ett
mycket lågt förtroende hos kommuninvånama.Gör fullmäktiges ordförande någon
annan bedömning?

2. Delar fullmäktiges ordförande våra farhågor att det låga politiker-förtroendet
Lysekilur ett demokratisktperspektiv kan få allvarliga konsekvenser, exempelvis i
framtiden göra det Inycket svårt att rekrytera personer tillpolitiska uppdrag?

3. Kan fullmäktiges ordförande tänka sig att gå in i in i en oberoende och aktiv roll
och bia. ta initiativtill möten syftande tillatt på sikt skapa förtroende för Lysekils
politiker?

Besiutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 20I2-09-2l

Kommanfulimäktigesordförande Sven-GunnarGunnarsson meddelar att han ämnar
lämna svar på nästkommande sammanträde.

Utd ragsbcsijvrkande:
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§ 158

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAREFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10379401

Marianne Bråten (S), Lysekilhar i skrivelse 2012-09-26 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktigepå grund av utträde ur partiet.

Beslutsunderlag

Marianne Bråten (S) 2012-09-26

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra ett tack för det arbete som nedlagts

Beslutet skickas till

Marianne Bråten
Länsstyrelsen
Troman

U td rage; l)estyrkzin de:Justerare:

?Ttj/Xrx/t


