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Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf §§ 184-192 Per-GunnarAhlström (K)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf §§ 184-190 Sven-GunnarGunnarsson (S), §§184, 187-195
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Torbjörn Stensson (S), §§ 184-186, 188-192
Yngve Larsson (FP) §§ 184-186, 188-195 Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) §§ 184, 188-192
Ann-Charlotte Strömwall (FP) §§ 184, 187-195 Fredrik Lundqvist (M), 184-190
Kent Olsson (M) §§ 184-192
Christer Hammarqvist (C)
Margareta Lundqvist (S) §§ 184, 187-195
Sven-GunnarGunnarsson (S), ersätter

Margareta Lundqvist (S) §§ 185-186
Ann-Mari Söderström (S) ersätter Klas-Göran
Henriksson (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
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RolandKarlsson §§ 184-192
Ordförande:
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Jan-öiofJohansson §§ I93-19
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Kent Olsson §55' 184-192:
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Övriga närvarande

Roland Persson, enhetschef AME § 184
Bengt Mattsson, enhetschef IFO § 184
Kennet Hansson, försäkringskassan § 184
YvonneMartinsson, arbetsförmedlingen§ 184
Roland Mattsson, gymnasiechef§ 184
Jeanette Lindgren, verksamhetschefprimärvården § 184
Kerstin Löfving, Carema psykiatri § 184
Agneta Essén, socialchef § 184
Per Olsson, miljöchef§ 185
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§§ 186-187
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§1s4

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Roland Persson, enhetschefAME informerarom arbetsmarkandensverksamheter (AME).
Under AME ingår daglig verksamhet, daglig sysselsättning och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

YvonneMartinsson, arbetsförmedlingeninformerarom situationen i den lokala
arbetsmarknadenoch sammarbetetmed kommunen.

KennethHansson, försäkringskassanredovisar statistik för sjukpenningstal, aktivitetsersättning
mm. i Fyrbodal.

Jeanette Lindgren, primärvården informerarom vårdcentralerna i Brastad och Lysekil.
De kommer under âret att starta sömnskola för att försöka få ner förskrivningen av

sömntabletter.

Kerstin Löfving, Carema psykiatrisk öppenvård informerarom verksamhetensom har varit

igång fyra år. Under åren har de startat ett mobiltteam som arbetar mellan kl 17-22.

Mottagningen har telefontid dygnet runt.

Bengt Mattsson, IFO, informerarkring arbetet om försörjningsstöd, asylboendetpå
Badhusbergetoch arbetet runt invandringen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 185

BILDANDEAVEN GEMENSAM MILJÖORGANISATIONFÖR SOTENÄS,
LYSEKILOCH MUNKEDALSKOMMUNER
Dnr: LKS 11-266-409

För att kunna möta framtida utmaningar ska en gemensam nämnd och förvaltningsorganisation
för miljö- och hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekilssamt Sotenäs kommuner bildas.

Syftet är att skapa en gemensam miljöorganisaüonmed bl.a. följande målsättning:
Ökad tillgänglighetoch service
Förstärkning av det miljöstrategiskaarbetet och möjlighet till mera operativt tillsynsarbete
Minskad sårbarhet, ökad flexibilitet
Utveckladkompetens
Effektivitets och samordningsvinster

Samtliga organisationer är både avgiftsintäkts-och kommunbidragsñnansieradesamt har

liknande verksamhetsansvaroch befogenheter. Kommunerna skiljersig dock delvis åt vad

gäller storlek, karaktär samt uppdrag.

Vid beslutom samgående fr.o.m. 2013 finns inte förutsättningar för att allt forberedningsarbete
hinns med innan. Kostnadsfördelning, verksamhetsplanering,arbetssätt, lokaliseringm.m.

avses lösas under hand främst under 2013.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-20 med bilagor.

Under föredragningenkompletterade föredragande förvaltningens förslag att beslut måste tas

om nämndens nanm, ”Miljönämndeni Mellersta Bohuslän”.

Yrkande

Jan-OlofJohansson (S): tillägg,att ge den nya nämnden i tlppdrag att efter verksamhetsåret
2013 utvärdera i vilkenLltsträckning dessa syften har uppnåtts.

Roland Karlsson (FP): bifalltillJan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Inge Löfgren (MP): i första hand avslag på förvaltningens förslag.
I andra hand, om beslut tas om bildandeav en gemensam miljöorganisationska följande
punkter ändras/iäggastill:

0 Den gemensammamiljöorganisationenska helst vara ett kommunalförbundeller i

andra hand en egen förvaltning i värdkommunen.
0 Miljönämndenska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare. Ersättama bör ha närvaro- och

yttranderätt. Ej representerade partier ha närvarorätt.
0 Tillsättningen av ledamöter och ersättare ska ske efter den samrnanslagdaröstmängden

för ett parti i de tre kommunerna.
Nämndsmötenska ske växelvis i respektive kommun.U

Juste/m e: d» Utdragsbestyrkande:/á 0
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Nämndsmötenska vara öppna för allmänheten utom vid myndighetsutövning.
Värdkonnnunenska vara Munkedal
Närvaro- och yttranderätten för kommunstyrelsemasordförande bör utgå reglementet
Miijömålsarbetetska årligen fastställasav kommunfullmäktige
Arvoderingen mellan ledamöterna ska vara lika mellan de tre kommunerna

Miljöarbetetska årligen redovisas till respektive kommunfullmäktige
Miljöntålenska årligen fastställasav kommunfullmäktige
Taxor, lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifteroch andra reglementenbör samordnas
och vara lika i de tre kommunerna.

0

0

0

0

0

0

C

O

Yngve Berlin (K): bifalltill Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Mats Karlsson (M): bifall tillJan-OlofJohanssons tilläggsyrkandeoch avslag på lnge Löfgrens
m.f1. avslagsyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag med Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandemot Inge
Löfgrens mfl. avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Jan-OlofJohanssons

tilläggsyrkandemot Inge Löfgrens mil. avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförvaltningens förslag med Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill förvaltningens förslag med Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande

Nej-röst för bifalltill Inge Löfgrens mfl. avslagsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 9 ja-röster och 2 nej -röster, att bifallaförvaltningens förslag
med Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.(se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens förslag tiilkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt, under förutsättning att Munkedals och Sotenäs kommuner

fattar motsvarande beslut,bildaen gemensam miljönämndsamt tillhörande
tjänstemannaförvaltning från och med 2013-01-01.

  Utdragsbestyrkande: Justerare:

.åka z:
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Kommunfullmäktigebeslutaratt Sotenäs kommun blir värdkommun och ansvarar för
genomförandeprocessen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt slutlig budget och fördelningsprincip för kommunbidrag
beslutasslutligt 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat forslag till reglemente för den

gemensamma miljönämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat forslag till samverkansavtalför den

gemensamma miljönämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge den nya nämnden i uppdrag att efter verksamhetsåret 2013
utvärdera i vilkenutsträckning dessa syften har uppnåtts.

Kommunfullmäktigebeslutaratt nämndens namn ska vara ”Miljönämnden i Mellersta
Bohuslän”.

Reservation

Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): Skriftlig resenzation, var for sig.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: & Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Nr

Arende§ 185 l OMRÖSTNING-
I NEJ

Roland Karisson (FP)
e»_|__

AnmCharlotte Strörnwali (FP)
MamKarlss°n “V”Ã-I--
K°nt°iss°n M_I_-
Clnister Hammarqvist (C)
Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

<MP>_|-_
<I<>_in_

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)
FredrikLundqvist Ersättare (M)
Fredrik Christiansson Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (S)
Ann-Mari Söderström Ersättare (S)
Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)  '
 

Utdragsbestyrkande: Justerare: A

27/6, :k 0a /zi
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Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2012-10-17

2.1 miljöorganisation. Lysekil den 17 oktober 2012

Reservation.

Kommunistiska partiet reserverar sig mot förslaget att bilda en gemensam
miljönämnd med Sotenäs och Munkedal.

Skälen är följande: För det första kommer det lokala demokratiska inflytandetatt

minska, då endast tre representanter från varje kommun kommer att sitta i den

gemensamma nämnden.

I utrednlngsförslaget att minska fullmäktige från 41 till 31 är motiveringen att denna 4

minskning ändå "ger en bra representation av folkviljani allmänna val". Vi delar inte
den uppfattningen men hur har förslagsställarna tänkt om den nya miljönämnden?
Det blir ett tvåpartisystem som än mer utesluter möjligheterna till en fungerande
opposition.

Det andra skälet är att avståndet till de andra nämnderna i vår kommun kommer att
öka.

Dessutom har utredningarvisat på stora problem med att samordna verksamheten
mellan kommunerna.

Yngve Berlin Kommunistlska Partiet.

.....................

/

f Utdragsbestyrkande:

9 (32)
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Sammanträdesprotokoll
2012- l 0-17

Miljöpartiet 2011-1047
Lysekil

Ärende nr 2.1 iKmnmunstyrelscn20114047: Gemensam miljtiorganisafion för

Lysekil,Munkedal och Sotenäs

Reservation
Dagens miliöorganisation i Lysekil,Mimlçedal och Sotenäs komnmttet* präglas av kraftig
underbemamiixigoch otydlig politisk ledning. En gemensam organisation konnner inte att lösa
dessa problem. istället kommer otydliga miljöntål,långa tjänsteresor nnn att bli betungande
for organisationen. Ökad byråkrati kommer således i allt större anspråk ta resurser i anspråk.

I överenslconnnelsen naellart de tre konnnunernaanges att det huvudsakliga syftet med den

gemensamma miljöorganisationetlär i Forsta hand att skapa förutsättningar for att optimera
resursutnyttjandeoch ekonomi. lvled andra ord är den yttersta målsättningenatt spara pengar.
Idag arbetar endast 16 personer totalt med miljöarbete i de tre kommunerna. Med mindre
personal blir det än mer svårigheter än idag. -

Färre politikerkommer att delta (9 ledamöter-i nämnden) trots att tre konnnuraerslås ihop till
en sammanlagd befolkningpå över 33 000 konnnunirtvånare. För invånareoch företag blir det
svårare att konnna i koratakt med och påverkapolitiker och politiskapartier. Med dethär
politiska systemet blir det endast de två-tre största partierna som får delta.

Miljöpartiet anser att om en ny miljöorgaziisationskall bildasså skall det vara genom ett
konnnunalförbttnclsom leds av en politisk organisation med 13 ledamöter. Alltför att få ökad
självständighetoch ökad demokratiskpåverkan.

iviiliöarbetetär inte av den svårighetsgraden att speciell spetskompetens ntöxrer dagens nivå
behöveranstäklas. Arbetet är inte heller av så liten omfattningatt tjänster behöverdelas
mellan konnnuner. Lysekilskommun bör istäiletför ett samgående prioritera upp den egna
förvaltningen. Ett samhälle som inte lyfternriijöfrâgorna konnner att tappa invånare och
drivkraft.Åre/ååh
Inge Löfgren

Utdragsbestyrkande:
( J

10 (32)
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§ 186

TERTIALRAPPORTPER 20I2-08-3l
Dnr: LKS 11-251-041

Ekonomienheten rapporterar andra tertialet 2012 för Lysekilskommun. Tertialrapporten
sammanfattarverksamheternasekonomiska uppföljning och en helårprognos för 2012.

Resultatet efter augusti 2012 blev 8,2 mnkr vilketär 1,6 mnkr bättre än budgeterat.
Verksamheternavisar betydandeunderskott jämfört med budgeterade kostnadsnivåer.
Återbetalningav pensionspremier från AFA för åren 2007 och 2008 har bokförts med
sammanlagt 16,1 nmkr. Återbetalningenblev definitivt beslutadunder juli och utan detta
engångsbelopp är utfallet i nivå med tidigare negativa resuitatprognoser.
Resultatet för 2012 budgeterades till 11,2 mnkr. Resultatprognosen pekar nu på 7,9 mnkr som

är 3,3 mnkr sämre än budget trots nämnda engångsintäkter. Det är främst socialförvaltningen
och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningensom prognostiserar betydandeunderskott.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-10-04
Tertiahapport per 2012-08-30

Yrkande

Yngve Berlin (K): bifalltill förvaltningens förslag i första att-satsen, att anteckna rapporten.
Avslagpå förvaltningens förslag i andra att-satsen, att uppdra åt verksamheternaatt genomföra
nödvändiga åtgärder för ekonomi i balans.

Inge Löfgren (MP): att AFA-pengarnaska gå tillatt dels göra en avbetalningpå
pensionsskulden (8 mnkr),dels förstärka resultatet för 2012.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens i andra att-satsen mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Proposition på förvaltningens förslag i första att-satsen mot Inge Löfgrens yrkandeom AFA-

pengarnas användning.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens i andra att-satsen mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i första att-satsen mot Inge Löfgrens
yrkandeom AFA-pengarnasanvändning och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifalla
förvaltningens förslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

.Ta-röst för bifalltill Inge Löfgrens yrkande.

Nej-röst för bifalltill förvaltningens förslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 1 ja-röst, 7 nej -röster och 3 ledamöter som avstår att bifalla
förvaltningens förslag. (se omröstningsbilaga)

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfulhnäktigeantecknar och godkänner tertialrapporten per 2012-08-31.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt verksamheternaatt genomföra nödvändiga åtgärder för
ekonomi i balans.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

0»
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NÄRVARANDE

J NEJ

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 186
   OMRÖSTNING

N

 
 

  

 
NEJ AVST.

Bo Göthesson Ersättare (S)-
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)

F
Roland Karlsson (FP)

Yngve (Fäil_-
Ann-Charlotte Strörnwall (FP)
Mats (NU_I_-
K°nt°lss°n M_Ii-
Christer Hammarqvist (C)
Jan-OlofJohansson (S)
KlasGöran Henriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

<w›u_l__
as_in_

Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP) x

Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)
Fredrik Lundqvist Ersättare (M) x

Fredrik Christiansson Ersättare (C)
Torbjörn Stensson Ersättare (S) x

Ann-Mari Söderström Ersättare (S)
Sven-Gunnar Gunnarsson Ersättare (S)-

-
=

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 187

UTDEBITERINGFÖR ÅR 2013
Dnr: LKS 12372-042

Kommunfullmäktige fastställde2011-06-22, § 101, ramar för budget 2012. Budgetramarna för
2012 indikerasenligt helårsprognos inte uppfyllas. Resultatprognos visar ett resultat om 7,9
mnkr inklusive engångsintäktei' om 16,1 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat om 11,2
mnkr.

Skatteprognoser med vikande eller obetydligaökningari befolkningstalensamt vikande

konjunkturhar visat att intäktsidan inte kommer att ge utrymme för dagens kostnadsnivåer.
Den senaste och nu gällande prognosen visar en total intäkt på 723 mnkr vilketkan jämföras
med innevarandeårs på 713 mnkr.

Med utgångspunkt från tertialrapporten prognosticeras ett resultat exklusive engångsintäktei'
om -8 mnkr vilketär drygt 19 mnkr lägre än budgeterat. Utgängsläget för nästa är medför
därför en stor utmaning för kommunen som helhet och kan bli mycket besvärligt.Förändringar
i kostnadsnivåntilinästa år på i genomsnitt 2,5 procent inklusive löneökningai* kan inte
uteslutas. Dessa medför då ca 20 mnkr och med inkluderatresultatkrav på 1,5 procent
tillkommerytterligare 11 mnkr. Slutsatsen blir att nästa års budget kommer att kräva

resultatförbättringar om 30 mnkr. Om man utgår från att personalkostnadernautgör ca 70

procent motsvarar det en omfattande bemanningsminskning.Det är därför av största vikt att

även andra kostnadsslag, i synnerhet lokaler och upphandladetjänster, kommer i fokus.

Effektivisering av administration, tydliga ansvarsgränser och organisation både politisk och
förvaltande kan utgöra en hävstångseffekt som inte ska förringas.

Med krañsarnlingpå utveckling av verksamheteroch konstruktiva beslut i enlighet med
:förankrad handlingsplanbedöms det möjligt att nä ett resultat som i det närmaste motsvarar

den resultatutveckling som krävs och som fastställts av kommunfullmäktige.

Ramarna för budget 2013 föreslås dock baseras på en oförändrad utdebiteringom 22:06
kronor.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012- 1 0- 1 0

Yrkande

Kent Olsson (M): bifalltill förvaltningens förslag.

Yngve Berlin (K): att kommunfullmäktige fastställerden kommunala utdebiteringen2013

till 22:56.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkandeatt kommunfullmäktige
fastställerden kommunalautdebiteringen 2013 till 22:56.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkandeoch

finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige faststäilei*den kommunalautdebiteringen2013 till22:06 kr.

Reservation

Yngve Berlin (K): Skriftlig reservation

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation Utdebitering3.2 Lysekil den 17 oktober 2012

Justerare:

Det är inte de bästa förutsättningarna, att bestämma den kommunala utdeblteringen
utan att ha preclserat behov och den verksamhet som skall finansieras.

Vi är väl medvetna om att det rent tekniskt är nödvändigt att bestämma skattesatsen

innan novembermånad, men en politisk framsynt analys borde ligga till grund för

beslutom skattesats. Så är inte fallet enligt vär mening.

Det underlag som finns (tertlalrapporten) pekar på dramatiska underskott och vi har

en prognosen som inte ens ger utrymme för dagens nivå pä service och verksamhet.

Med dessa förutsättningar tycker vi det är ett märkligt beslutatt avstå möjligheten tiil

en förstärkning av den kommunala ekonomin, genom en höjning av skattesatsen.

De "misstag" och felprloriteringar som enligt vår mening gjorts i kommunen, har

urhoikat ekonomin och inte gett någon positiv effekt på inkomsterna. Detta tvingas vi

tyrvärr leva med.

Jag tänker på bolaglsering,omorganlserlngshysterin, flyttkaruselleninom skolan och

Norra Hamnstranden där satsningen inte känner några gränser och tycks gå på
löpande räkning.

Vâr uppfattning är att investeringar på kort, men framför ailt på läng sikt skall stärka
kommunens möjligheter till en stabilekonomi och bra service.

Det kan man inte påstå att Norra Hamnstranden -äventyret bidragittill.

Kommunen har satsat på fel kategori människor, det är inte rika sommarboende

äldre och köpstark turism som är Lysekils framtid.

Varjegång någon vill bryta detta mönster för Investeringar, mässas det om statlig
tvångsförvaitnlng och kommunal konkurs.

Men uteblivna satsningar på ungdomen och försämrade villkorför skola och social

service är en väldigt farlig väg.

Man kan diskutera hur nära en tvångsförvaltning kommunen redan är. Regeringens
politik med sänkt skatt för de redan rika och minskade medel till offentiig sektor är

en medveten nyliberalpolitik för att tvinga fram just prlvatlseringaroch utförsäljning
i landets kommuner.

En politik som deiegeras ned på kommunal nivå där minskade inkomster och

dramatiskt ökade behov 'tvingar' lokala politiker att göra drastiska nedskärningar. I

Lysekil, inom vård, skola och fritidsverksamhetför ungdomar.

Vi ser ingen annan möjlighet att bromsa upp ödeläggelsen än att föreslå en

kommunal skattehöjning och älta till den lokaia solldariteten.

Utdragsbestyrkande:
 



LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2012- 10-17

Kommunalskatten är en börda för ekonomiskt svaga medborgare, men det Stålbad
som väntar om vi avstå en skattehöjning drabbar samma grupp ännu värre och
ensldigare.

Därför föreslog Kommunlstiska Partiet att kommunen skulle förstärka ekonomin
genom en höjning av skatten med 50 öre.

Det vill säga att den kommunala utdebiteringen för 2013 skall vara 22:56.

Kommunstyrelsemajoritetenvalde att Inte stödja vårt förslag.

Jag reserverar mig mot KS rnajotitetens förslag att avstå en förstärkning för att
istäiletfortsätta den sociala nedskärnlngen i kommunen.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

Utdragsbestyrkande: //2

17 (32)
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§ 188

i FÖRSÄLJNINGAV MARKocn ANDRA TILLGÅNGAR
Dnr: LKS 12-32-250

Kommunfullmäktigegav 2012-02-23 § 18 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en

kvalitetssäkrad process vid försäljning av markoch andra tillgångar.Förvaltningens förslag
återremitterades av kommunfullmäktige i juni 2012.

Försäljning av markoch andra tillgångarsker antingen genom beslut i kommunfullmäktige
eller av kommunstyrelen och andra facknämnderpå uppdrag (delegation) av kommunfull-
mäktige. I vissa fall har beslut att sälja delegerats till tjänsteman.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-05

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): att den femte punktsatsen utgår och ersätt med följande:
”Mark,byggnader och bebyggda fastigheter utan fastställtpris säljs av kommunstyrelsen, upp
till l miljonkronor, eller av kommunfullmäktige.Vid försäljningspris upp till 10 basbelopp
kan rätten att anta bud delegeras till förvaltningschefen”.

Mats Karlsson (M): bifalltill förvaltningens förslag.

Inge Löfgren (MP): redaktionell ändring av den sista punktsatsen, ”Dokumentationenska vara

tydlig och diarietöras. Genomförda försäljningar anmäls tillkommunstyrelsen”.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgren yrkandeom redaktionell ändring av den sista punktsatsen,
”Dokumentationenska vara tydlig och diarieföras. Genomförda försäljningar amnäls till

kommunstyrelsen”.

Proposition på förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohansson yrkandeatt den femte

punktsatsenutgår och ersätt med följande:
"Mark,byggnader och bebyggda fastigheter utan fastställt pris säljs av konnnunstyrelsen, upp
till l miljonkronor, eller av kommunfullmäktige.Vid försäljningspris upp till 10 basbelopp
kan rätten att anta bud delegeras till förvaltningschefen.”

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgren yrkandeom redaktionell ändring av den sista

punktsatsen, ”Dokumentationenska vara tydlig och diarieföras. Genomförda försäljningar
amnäls tillkommunstyrelsen”. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutarbifalla
yrkandet.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

75,; 4/4'
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Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohansson yrkande och
finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

.Fa-röst för bifalltill förvaltningens förslag.

Nej-röst för bifalltillJan-OlofJohanssons förslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 ja-röstei' och 5 nej-röster, att bifallaförvaltningens förslag.
(se omröstningsbilagan)

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta upprättat förslag tillhantering vid försäljning av mark
och andra tillgångar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar,under förutsättning att kommunfullmäktigeantar förslaget tillny
hantering vid försäljning av markoch andra tillgångar,att upphäva beslutet från 2008-03-12
om policy angående försäljning av mark etc.

Reservation

Jan-OlofJohansson (S): blank reservation.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

M10 //L (L
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 188

  NÄRVARANDE .fit OMRÖSTNING
Nr

NEJ AVST.JA
 

Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP)
Anm-Charlotte Strörnwall (FP)
Mats Karlsson

Kent Olsson

Clnister Hannnarqvist
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

essä  ws%----
'

Illllllllli 
 

F5 U2 \_/

å

§4

A C-t

Margareta Lundqvist (S)“
Inge Löfgren (MP)

Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare x-x 'TJ C5' i 
Fredrik Lundqvist Ersättare (M)
Fredrik Christiansson Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (S)
Ann-Mari Söderström Ersättare (S) Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S)-
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)-

Justerare:

ZZ fik. 0. z: L  
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§1s9

DETALJPLANFÖR DALSKOGEN 3 M.FL.,DEL AV SIVIK 1:5 M.FL
Dnr: LKS 12-297-214

År 201 l antogs en plan for Dalskogen 3 m.fl.Planen möjliggör sju tillåtta nya tomter för verksamheter.
På tomterna tillåtssmåindustri och handel med skrymmandevaror samt kontor. För två av tomterna

finns även möjlighet att etablera bilservice.Tomtmarkeni den nyss antagna planen för Dalskogen 3
mil. anses bli för dyr. I och med det upprättas nu en ny detaljplan. Planarbetethandläggs med enkelt
planfozfarandeeftersom det endast gäller några mindre ändringar i planen.

Planområdet Dalskogen 3 mil. är beläget vid infarten till Lysekils tätort, nordost om industriområdet

Dalskogen 2 och nordväst o1n bostadsområdet Torpet.

Behovsbedömningen,som ska avgöra om planens genomförandekan komma att innebära

betydandemiljöpåverkan,har kommunicerats med Länsstyrelsen som delar kommunens

uppfattning att planen inte kommer att innebära betydandemiljöpåverkan.Någon
miljökonsekvensbeskrivningbehövs alltså inte

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-05 med bilagor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt detaljplanen inte innebär betydandemiljöpåverkanoch att någon
miljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöverupprättas.

Kommunstyrelsen beslutaratt detaljplanen skickasut for samråd enligt enkelt planiörfarande
5 kap 7, 15 §§ plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
Å
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§190

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Ingen information lämnades på dagens sammanträde.

 

Utdragsbestyrkande: 
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§ 191

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

Amnälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom

kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå_ sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll - 2012-10-02
Kommunstyrelsens ordförande - nr

Kommunchefens delegationer-nr

Administrativechefens delegationer-nr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 17 oktober2012.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

<2 //4 t
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§ 192

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden:

Beslut från Konkurrensverket2012-09-27. (Dnr LKS 11-475-109)

Protokoll från Havets Hus i LysekilAB nr 3 2012.

Protokoll üån Rambo AB nr 4 2012

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 193

UTREDNINGDIVERSE KOMMUNALA INKÖP OCH INVESTERINGARI
SMÅBÅTSHAMNENvn) KOLHOLMARNA/GRÖTÖ
Dnr: LKS 12-210-002

Kommunchefen besiutade 2012-05-08 att uppdra åt Gärde WesslauAdvokatbyrå,Göteborg, att

genomföra en utredning avseende förhållandenmed anknytningtillKolholmarnas
småbåtshamn. Vid kommunstyrelsens sammanträde2012-06-15, § 120, redovisade utredaren
muntligt utredningen och överlämnade den tillkommunen.

Under utredningen redovisar utredaren ett förslag tillåtgärd. Förslaget innehållerett antal
frågeställningar som bör utredas vidare. Dessa frågeställningarhar på kommunchefens initiativ
utretts vidare i samarbetemed representanter för samhällsbyggnadstörvaltningen,
smäbåtshamnsverksamhetenoch KolholmarnaAB.

Hamnchefen har utrett frågan om konditionenpå den brygga som ersattes med det
investeringsbeslutsom fattades av kommunstyrelsens ordförande i december201 l.
Bryggans kondition gjorde att den inte var lämplig att delas upp och integreras i de andra
brygglängderna. Bohnsgjuteriet fick order att till fullo skrota den gamla bryggan G.
Bryggans dåliga skick bekräftas också i den statusbedömning av småbåtshamnarna som Port
Engineering Göteborg AB överlämnade tillkommunen i september2010.

Uppdelning av ursprunglig faktura i tre delar har denna haft en kompletterande utredning som

genomförts av Gärde Wesslau, Svante Hjertén. Utredningen av denna del har skett genom
intervjuer med kommunstyretsens ordförande och f.d. chefen för småbåtshamnsverksamheten,
tillikaVD i KolholmamaAB.

slutligt hyresavtal med Kustbevakningenär under utarbetande av KolholmamaAB varvid
bolaget beaktarde investeringar som genomförts med anledning av Kustbevakningens
etableringvid Grötökajen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utarbetatett förslag tillarrendeavtal med B4 AB för det
område på markoch i vatten på Kolholmarnasom inte omfattas av det tomträttsaxrtal med
bolaget som godkändes av kommunstyrelsen2011-03-09,§ 39. [förslaget beaktaskostnader
som kan hänföras tillMitabzs utökade verksamhet i området.

överläggningarpågår f.n. mellan representanter för samhällsbyggnadsförvaltningenoch
KolholmarnaAB avseende ett arrendeavtal för de markonnådenoch kajer inom hanmområdet
som bolaget disponerar. Arrendeavgiftenbygger på en affärsmodell som utarbetats av en

särskildutredare.

Beslutsunderlag

Kormnunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-09-25

Justerare: i Utdragsbestyrkande:
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Jäv

Roland Karlsson (FP) och Kent Olsson (M) anmäler jäv.

Yrkande

Yngve Berlin (K): avslag på förvaltningens förslag till fördelning av resterande kostnader och
istället, att småbåtshamnamamaximalt ska bekosta 25 % av totalkostnaden2 256 513 kr, det
vill säga 564 000 kr. Övriga kostnader delas lika mellan KolholmarnaAB och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Christer Hammarqvist (C): avslag på förvaltningens förslag till fördelning av resterande
kostnader och istället, att småbåtshamnsverksarnhetenska bekosta25 %, KolholmamaAB
25 % och Samhällsbyggnadsförvaltningcn50 %.

Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens förslag till fördelning av resterande kostnader och
istället, att kommunstyrelsen ska ta 100 °/o av kostnaden.

Torbjörn Stensson (S): bifalltill förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkandemot Christer Hammarqvist
yrkandemot Inge Löfgrens yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkande mot
Christer Hammarqvist yrkandemot Inge Löfgrens yrkandeoch finner att kommunstyrelsen
beslutarenligt fölvaltningens förslag.

Omröstnings begärs.

Ordföranden meddelar att förvaltningens förslag är huvudförslag.

Propositionsordningför att utse motförslag tillhuvudförslaget

a) Propositionpå Yngves Berlins yrkandemot Christer Hammarqvist yrkande.

Ja-röst för bifalltillYngve Berlins yrkande
Nej-röst för bifalltillClnister Hammarqvist yrkande

b) Propositionpå det yrkandesom konnnunstyrelsenställer sig bakom under a) mot Inge
Löfgrens yrkande.

Ja»röst för bifalltill Christer Hammarqvist yrkande
Nej -röst för bifalltill Inge Löfgren yrkande.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 (32)
Kommunstyrelsen 2012- 10- l 7

Propositionsordning i huvudomröstning

Proposition på förvaltningens förslag mot det yrkandesom kommunstyrelsen utser till
motförslag.

.Ta-röst for bifalltill förvaltningens förslag
Nej -röst för bifall till det yrkandensom kommunstyrelsen utser tillmotfdrslag

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarunder a) med 2 ja-röster och 9 nej -röster, att Christer Hammarqvist
yrkandeutses tillmotforslag till Inge Löfgrens yrkande. (se omröstningsbilagal)

Kommunstyrelsenbeslutarunder b) med 9 ja-röster och 2 nej -röster, att Christer Hammarqvist
yrkandeutses tillmotförslag tillhuvudforslaget. (se onnöstningsbilaga2)

Kommunstyrelsen beslutarmed 8 ja-röster, 2 nej -röster och 1 ledamot som avstår, att bifalla
förvaltningens förslag. (se omröstningsbilaga3)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna den kompletterandeutredningen.

Kommunstyrelsenbeslutaratt fördela resterande kostnad enligt nedan:

Småbåtshamnsverksamheten 25%
KolholmarnaAB 50%
Samhällsbyggnadsfoivaltningen 25%

Reservation

Yngve Berlin (K) och Fredrik Lundqvist (M) lämnar blank reservation

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetschefsmåbåtshamnar
KolholmamaAB
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 193
Omröstningsbilaga1

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Arm-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christer Hammarqvist
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Daniel Nilsen Ersättare

Fredrik Lundqvist Ersättare

Fredrik Christiansson Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann-Mari Söderström Ersättare

Sven-Gunnar Gunnarsson Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

Justerare: Utdragsbestyrkande:
7 t” /Ãw 6 
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 193
Ormöstningsbilaga2  
 
 

Roland Karlsson (FP)-
Yngve Larsson (FP)

Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)

i
--

Ann-Charlotte Strörnwaii (FP)
Mats Karlsson (M)
Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Jan-OlofJohansson (S)
KlasGöi-an Henriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)--
Inge Löfgren (MP)--
Yngve Berlin (K)- -

-
Daniel Nilsen Ersättare (FP) l
Fredrik Ltmdqvist Ersättare x

Fredrik Christiansson Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann-Mari Söderström Ersättare N

Bo Göthesson Ersättare

(M)
(C)
(S)
(S)

Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)
(S)

Per-Gunnar Ahlström Ersättare (K)
(V)Håkan Smedja Ersättare

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
;se 2 /Ãç J  
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 193
Omröstningsbilaga3

§5; Nr

“EJ NEJ

Roland Karlsson (FP)
e»_|__

Arm-Charlotte Strömwall (FP)
Ma” <M>-I---
K°nt°lss°n

 

(M)-II-i
Christer Hammarqvist (C)

Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

<MP>u_|__
Yngve Berlin (K) x

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP) x

Lars Björneld Ersättare (FP)

Daniel Nilsen Ersättare (FP)
FredrikLundqvist Ersättare (M) x

Fredrik Christiansson Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (S) x

Ann-Mari Söderström Ersättare (S) x

Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S) x

Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K) x

Håkan Smedja Ersättare (V)

H

Justerare: Utdragsbestyrkande: trip? y /ÅW



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (32)
Kommunstyrelsen 2012-10-17

§ 194

SAMMANTRÄDESKALENDER2013
DNR: LKS 12-329-006

Ärendet återrernitterades.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 195

EXTRA ÄRENDE UPPLEVELSECENTRUM
Dnr: LKS 10-153-879

Ordföranden anmälde vid samrnanträdesbörjan ett extra ärende, ”Fördjupad lokaliserings-
analys för upplevelsecentrum i havsbadsområdet samt politisk referensgrupp för Lysekils
konnnuns destinationstltveckling”men ärendet utgår på grund av tidsbrist.

Justerare: Utdragsbestyrkande:


