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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf. (M) Solveig Aronsson (S), §§ 159- 178
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Daniel Nielsen (FP)
Torbjörn Stensson (S) Bernt Ortner (S), §§ 159-166
Klas-GöranHenriksson (S) ElisabethÅkerman (M), §§ 159-178
Jan-OlofJohansson (S) Peter Holmqvist (FP)
Klas Mellgren (S) Bert Jonasson (FP)
Kent Carlsson (S) Jan Ivarsson (M), §§ 159-178
Margareta Lundqvist (S), §§ 165-185 Henrik Källén (K)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (Obunden), §§ 159-164
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP), §§ 159-178
Hans Nordlund (M)
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-lvlarieKjellgren (K)
Emma Nohrzén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Siw Lycke (C)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Srnedja (V)
ThomasFalk (SP)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kormnunñrllmäktige, 29 ordinarie ledamöter och 8 ersättare
närvarande.
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§ 159

ORDNINGSFRÅGA

Ledamoten Ronald Rombrant (LP) gör framställningom att hans interpellationer som tar upp
dels hanteringen av aktieägartillskotttill Lysekils Stadshus AB, dels arrendeavtal mellan
kommunen och Ko9lholmarnaAB skall behandlasi anslutning tillbehandlingenav

tertialrappoiten per 2012-08-3 l.

Efter överläggning med presidiet föreslår ordföranden att kommunfullmäktigegodkänner
denna förändring i dagordningen.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebifallerordförandens förslag.

.l usterare: Utd ragsbestjrrlçailtle:
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§160

NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE1 KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10479401

Länsstyrelsen har i beslut2012-10-10 utsett Anders Henriksson tillny ersättare i
kommunfullmäktigefor Socialdemokraternaefter Marianne Bråten.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut2012-10-10

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa Anders Henriksson
Välkonunentill kommunfullmäktige.

.lilstcvrarct Utdra gsbesiyrkaizde:
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§ 161

REDOVISNING TILL SKOLVERKET- BIDRAG AVSEENDEMATEMATIK
PROJEKT2010-2011
Dnr: LKS 12-349-047

Lysekilskommun har av Skolverketbeviljatsstatligt bidragtillatt utveckla
matematikundervisningeni grundskolan och Särskolan.

Under läsåren 2010-2012 har två parallellamatematikprojekt pågått.

Ärendet föredras av utvecklingsledareIng-MarieTjulander' samt lärarna Lotta Källén och
Sven Gullman.

Beslutsunderlag

Bildningsnänmdensprotokoll 2012-09-04, § 77 med tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-10-03, § 181

Yrkanden

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Koimnunfulhnäktigebeslutaratt anteckna bildningsnäirnidensredovisning.

Beslut skickas till

Bildningsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestjørkande:
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§ 162

TERTIALRAPPORTPER 2012-08-31
Dnr: LKS 1l-25l-04l

Ekonomienhetenrapporterar andra tertialet 2012 för Lysekilskommun. Tertialrapporten
sammanfattarverksamhetemasekonomiska 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 kostnadsnivâer.
Återbetalningav pensionspremier från AFAför åren 2007 och 2008 har bokföits med

sammanlagt 16,1 mnkr. Återbetalningenblev definitivt beslutadunder juli och utan detta

engångsbelopp är utfallet i nivå med tidigare negativa resultatprognoser.
Resultatet for 2012 budgeterades till 11,2 mnkr. Resultatprognosen pekar nu på 7,9mnkr som

är 3,3 nmki' sämre än budget trots nämnda engängsintäkter. Det är främst socialförvaltningen
och gymnasie-och vuxenutbildningsföivaltningensom prognostiserar betydandeunderskott.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 20 12- 10-04

Tertialrappoitper 2012-08-30
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-10-17, § 186
Kommunrevisorernasutlåtande avseende delårsrappoiten 2012-10-17.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifalltillkonnnunstyrrelsens förslag i första att-satsen, att anteckna

rapporten. Avslagpå konnnunstyrelsens förslag i andra att-satsen, att uppdra åt

verksamheternaatt genomföra nödvändiga åtgärder för ekonomi i balans.

Håkan Smedja(V): bifalltill kommunstyrelsens förslag i att-sats 2 med ändring, att

fullmäktige tackar för de besparingarman lyckats genomföra.

ThomasFalck (SP): bifalltiil Yngve Berlins yrkande.

Torbjörn Stensson (S): bifalltillkonnnunstyrelsens förslag och avslag på yrrkandena från

Xüigve Berlin 111.0. och I-Iåkan Smedja.

Ronald Rombrant (LP): att återremittera tertialrapporten för komplettering med dels de brister

revisorerna pekar på, dels med justeringar av Llteblixrna intäkter och utgifter för

aktieägartillskott.

Roland Karlsson (FP): avslag på Ronald Rombrants återremissyrkande.

Mats Krarisson (M): bifalltill koriunuiistyuelsens förslag.

Justerare: Utdragsbestyrlçari(le:

I / , Cw- //' //C“JK/l /1/t
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Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag:

Proposition på kommunstyrelsens forslag i punkt 2 om uppdrag tiliVerksamheternamot
Yngve Berlins m.fi. avslagsyrkande.

Proposition på Håkan Smedjasyrkandeom ändring/tilläggtill kommunstyrelsens forslag i
punkt 2 mot avslag.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt l.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 om uppdrag tiil
verksamheternamot Yngve Berlins mfl. avslagsjtrkandeoch finner, att kommunfulhnälctige
beslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställerproposition på Håkan Snredjas yrkandeom ändring/tilläggtili
konununstyrrelsens förslag ipunkt 2 mot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutar
avslå yrkandet.

Ordföranden stäilerproposition på kommunstyrelsens förslag i punkt l och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Iiommuxifilllmäictigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar och godkänner tertialrapporten per 2012-08-3 i.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt verksamheternaatt genomföra nödvändiga åtgärder för
ekonomi i balans.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyricaintle:
r'
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§ 163

Juste)

7

INTERRELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENORDFÖRANDE OM
AKTIEAGARTILLSKOTTETTILLLYSEKILSSTADSHUSAB
Dnr: LKS 12-394-040

Ronald Rornbrant (LP) har i interpellation 2012-10-22 ställt följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande:

Varfor har aktieägartillskottetpå 9 mkr inte nämnts i delårsrapporten? Ska vi utgå från att
2012 års resultat kommer att bli 9 mkr sämre än vad anges i föreliggande delårsrapport? (Ty
Vi får väl anta att kommunstyrelsens ordförande tror på vad kommunen skriver i yttranden till
Förvaltningsrätten).

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-10-22

Konnnunfttllmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

LysekilsStadshus AB fattade vid sitt styrelsemöte den 23 oktoberbeslutom att ianspråkta 3
miljonerkronor av de 9 miljonerkronor, som har beviljatsav Kommunfullmäktigesom

ägartillskott till moderbolaget. Skälet är den finansiellaställningen i LysekilsHamn AB och
KolholmalnaAB. Därav justeras nu helårsprognosen med motsvarande belopp.

Utdragsbestyw-lsaataølc:'flF6?

.51 9
/“\/
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§164

INTERPELLATIONTILLKOMMUNSTYRELSENORDFÖRANDE OM
KOMMUNENS ARRENDEAVTALMED KOLHOLMARNAAB
Dnr: LKS 12-394-040

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-10-22 ställt följande frågor till

kommunstyrelsens ordförande:

KolholmarnaAB ska enligt avtal betala 2 mkr i arrendeavgiñ tillkommunen, men betalar inte en

krona! Påverkas inte kommunens resultat?

Enligt arrendeavtal mellan KolholmamaAB (fortsättningsvis benämntKolholmama)och

Lysekilskommun daterat 2010-04 07 och undertecknat av kommunstyrelsens ordförande
Roland Karlsson (för kommunens räkning) och Mats Karlsson och Jan-OlofJohansson (för
Kolholmarnasräkning) ska Kolholmarnabetalatillkommunenen arrendeavgiftpå 2 mkr per
år.

Enligt uppgift från Kolholmarnahar bolaget under 2012 överhuvudtaget inte betalatnågon
arrendeavgift (tilloch med 2012-08-31 skulle bolaget ha betalat 1,3 mkr). Enligt uppgift från
kommunens ekonomichefhar kommunens fordran skrivits ned till75 %, vilkett.o.m. augusti
2012 skulle ha renderat kommunen en intäkt på l mkr.

1. l den delårsrapport som konununstyrelsennu lämnar till fullmäktige redovisar
alltså KolholmarnaAB per 2012-08-31 noll kronor i arrendekostnadermedan kommunen
redovisar 1 miljonkronor i intäkter. A) Hur hänger detta ihop, hur lyckaskommunstyrelsen få

ihop detta bokföringsmässigt,borde inte kommunens varit en miljon kronor sämre? B) Vilken
arrencleintäktfrån Kolholmarnaräknar kommunen med att få in 2012?

2. Det anges att förhandlingarpågår om arrendeavtalet. Jag utgår från att såväl

styrelsen för KolholmarnaAB som kommunstyrelsens ordförande ser ändringar i detta avtal

som en fråga av principiell beskaffenhet,xrilkaska tlnderställaskommunfullmäktige.A) När
konnner kommunstyrelsen att föreslå konnnunñlllmäktige förändringar i det arrendeavtal som

nu tillämpas?B) Delar kommunstyrelsens ordförande Lysekilspartietsuppfattning att -intill
dess att kommunfullmäktigegodkänt ändringar i avtalet- ska KolholmamaAB betala avtalad
arrencleavgift,d.v.s. 2 mkr per år?

3. Vem och enligt vilkadelegationsbesluthar beslutat om nedskrivning av

kontmunens fordran? Det är inga småbeloppdet handlar om (om man nu inte tycker att

500.000 kr är ett litet belopph

Beslutsnntlerlag

lnteqaellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-10-22

Konununfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas.

.lusterarrx Utdragsbestyrltanrlc:
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Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga 1:

2 miljonerkronor

Svarpå fråga 2:

Vi följer upprättat avtal

Svar på fråga 3:

Se svar på fråga 1 och 2

.Insterare: Utd ragsbestyrka n d e:
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§ 165

UTDEBITERINGFÖR ÅR 2013
Dnr: LKS 12-372-042

Kommunfullmäktigefastställde 201 l-06-22, § 101, ramar för budget 2012. Budgctramarna
för 2012 indikerasenligt helårsprognos inte trppfyllas. Resultatprognos visar ett resultat om
7,9mnkr inklusive engångsintäkter om 16,1 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat om
11,2 rrmkr.

Skatteprognoser med vikande eller obetydliga ökningar i befoikningstalensamt 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 engångsintäktex'
om -8 mnkr vilketär drygt 19 mnkr lägre än budgeterat. Utgångsläget för nästa år medför
därför en stor utmaning för kommunen som helhet och kan bli mycket besvärligt.
Förändringar i kostnadsnivån till nästa år på i genomsnitt 2,5 procent inklusive löneökningar
kan inte uteslutas. Dessa medför då ca 20 mnkr och med inkluderatresultatkravpå 1,5 procent
tillkommerytterligare 11 mnkr. Slutsatsen blir att nästa års budget kommer att kräva
resultatförbättringar om 30 mnkr. Om man utgår från att personalkostnadernatttgöi' ca 70
procent motsvarar det en omfattande bemanningsminskning.Det är därför av största vikt att
även andra kostnadsslag, i synnerhet lokaler och upphandlade tjänster, kommer i fokus.
Effektivisering av administration, tydliga ansvarsgrånser och organisation både politisk och
föivaltande kan utgöra en hävstångseffekt som inte ska föningas.

Med kraftsamlingpå Litveckling av verksamheter och konstiuktixra beslut i enlighet med
förankradhandlingsplan bedöms det möjligt att nå ett resultat som i det närmaste motsvarar
den resultatntxreckling som krävs och som fastställts av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-1 0-10
Kommunstyrelsensprotokoll 20124047, § 187

Yrkanden

Yngve Berlin (K): att kommLinfullmäktigefastställerden lcommunalautdebiteringen 2013
till 22:56.

Roland Karlsson (FP), Fredrik Christensson (C), Torbjörn Stensson (S) och Mats Karlsson
(M): bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justera ro: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkandeatt kommunfullmäktige
fastställer den kommunala utdebiteringen2013 till 22:56.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkandeatt

kommunfullmäktigefastställer den kommunalautdebiteringen 2013 till 22:56 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige fastställer den kommunalautdebiteringen2013 till22:06 kr.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamöterna Yngve Berlin, Britt-MarieKjellgrenoch Henrik Källén,
alla (K), skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkaririe:
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RESERVAWON UTDEBITERINGFÖR ÅR 2013 §188

Det är inte de bästa förutsättningarna, att bestämma den kommunea io

utan att ha preclserat behov och den verksamhetsom skall finansieras.

'

erñ

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

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

beslutom skattesats. Så är inte fallet enilgt vår mening.

Det underlag som ñnns (tertiairapporten) pekar på dramatiska underskott och vi har

en prognosen som inte ens ger utrymme för dagens nivå på service och verksamhet.
Med dessa förutsättningar tycker vi det är ett märkligt beslutatt avstå möjligheten till

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

De "misstag" och feiprioriteringarsom enligt vår mening gjorts I kommunen, har

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

tyvärr leva med.

VI tänker på bolaglsering, omorganlserlngshysterin, fiyttkaruselien inom skolan och

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

Vår uppfattning är att investeringar på kort, men fram för allt på lång sikt skall stärka

kommunens möjligheter tiil en stabil ekonomi och bra service.

Det kan man inte påstå att Norra Hamnstranden äaventyret bidragittiil.

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

pensionärer och köpstark turism som är Lysekils framtid.

Varje gång någon vill bryta detta mönster för Investeringar, mässas det om statlig
tvångsförvaltning och kommunat konkurs.

Men uteblivna satsningar på ungdomen och försämrade villkorför skola och social

service är en väldigt fariig väg.

Man kan diskutera hur nära en tvångsförvaltnlng kommunen redan är. Regeringens
politik med sänkt skatt för de redan rika och minskade medel til! offentlig sektor är

en medveten nyiiberai politik för att tvinga fram just privatiserlngar och utförsäljning
l landets kommuner.

En politik som delegeras ned på kommunal nivå där minskade inkomster och
dramatisktökade behov "tvingar" lokala politiker att göra drastiska nedskärningar. I

Lysekil, inom vård, skola och fritidsverksamhet för ungdomar.

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

kommunal skattehöjning och lita till den lokala solidariteten.

Utdrngsbcstyritantic:

LYSEKlLS KOMMUN
HEGiSTFLATUREN
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Kommunalskatt-en är en börda för ekonomisktsvaga medborgare, men det Stålbad
som väntar om vi avstå en skattehöjning drabbar samma grupp ännu värre och
ensidlgare.

Därför föreslog Kommunistlska 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.

Kornmunfuilmäktigemajoritetenvalde att inte stödja vårt förslag.
Vi reserverar oss mot majoritetens förslag att avstå en budgetförstärknlng för att
istället fortsätta den sociala nedskärningen l kommunen.

Kommunistlska Partiet Lysekil den 25 oktober2012

Britt-Marie Kjellgren Henrik Källén Yngve Berlin

 

/w\ ,g/
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.lustemrm Utdrngslbcstyrknncle:
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§ 166

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

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

Syftet är att skapa en gemensam miljöorganisationmed bla. följande målsättning:
o Ökad tillgänglighetoch service
e Förstärkningav det miljöstrategiskaarbetet och möjlighet tillmera operativt

tillsynsarbete
o Minskad sårbarhet, ökad flexibilitet
e Utveckladkompetens
e Effektivitets och samordningsvinster

Samtliga organisationer är både avgiftsintäkts-och kommunbidragsñnansieradesamt har
liknandeverksamhetsansvaroch befogenheter. Kommunernaskiljer sig dock delvis åt vad
gäller storlek, karaktär samt uppdrag.

Vid beslutom samgående ñzom. 2013 finns inte fortltsättningai' for att allt
förberedningsarbetehinns med innan. Kosrnadsfördelning, xrerksamhetsplanering,arbetssätt,
lokalisering man. avses lösas under hand ñämst under 2013.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-20 med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-17, § 185

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): redaktionell ändring i konnnunstyrelsens förslag, näst sista ;Junkten-

dessa syften ändras tillangivna syften.

Roland Karlsson (FP) och Mats Karlsson (M): bifalltillJan-OlofJohanssons yrkande om
redaktionell ändring.

Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S), lvlats Karlsson (M), Jan-OlofJohansson (S) och
Fredrik Christensson (C): bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K) och Thomas Falck (SP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): att ätter-remittera ärendet för kompletterande utredning.

Inge Löfgren (IvIP): i första hand avslag på förvaltningens forslag.

Justerare: Utd ragslicstyrlnan de:
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I andra hand, om beslut tas om bildandeav en gemensam miljöorganisationska följande
punkter ändras/läggas till:

o Den gemensamma miljöorganisationenska helst vara ett kommunalförbundeller i
andra hand en egen förvaltning i värdkommunen.

e Miljönämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare. Ersättarna bör ha
närvaro- och yttranderätt. Ej representerade partier ha närvarorätt.

e Tillsättningen av ledamöter och ersättare ska ske efter den sammanslagda
röstmängden för ett parti i de tre kommunerna.

Nämndsmöten ska ske växelvis i respektive kommun.
Nämndsmöten ska vara öppna för allmänheten utom vid myndighetsutövning.
Värdkommunenska vara Munkedal
Närvaro- och yttranderätten för kommunstyrelsernas ordförande bör utgå

reglementet
e Miljömâlsarbetetska årligen fastställasav kommunfullmäktige

Arvoderingen mellan ledamöterna ska vara lika mellan de tre kommunerna
Miljöarbetetska årligen redovisas tillrespektive kommunfullmäktige
Miljömålenska årligen fastställasav kommunfullmäktige
Taxor, lokala miljö- och hälsoskyddsföreskriftei' och andra reglementen bör

samordnas och vara lika i de tre kommunerna.
O

O

0

O

o

g

g

g

Håkan Smedja(V) och Hans Nordlund (M): bifall tillRonald Rombrants yrkandeom

återremiss.

Roland Karlsson (FP): avslag på Ronald Rombrants mfl. yrkandeom återremiss.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants mil. yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, följande propositioner:

Proposition på Jan-OlofJohanssons mil. yrkande om redaktionell ändring.

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins mfl. avslagsyrkande.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt bifallakommunstyrelsens förslag, proposition på Inge
Löfgrens andrahandsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants 111.11. yrkande om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner, att konnnunfulhnäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

.Justera re: Utdragsbestyrkande:
s
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Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 21 ja-röster, 9 nej-röster och 7 ledamöter som avstår att

avgöra ärendet idag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons mfl. yrkandeom redaktionell ändring
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins mil.
avslagsyrkandeoch finner, att koimnunfullmäktige beslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer' proposition på Inge Löfgrens andrahandsyrkandemot avslag och finner,
att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Komlnunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt, under förutsättning att Munkedals och Sotenäs kommuner
fattar motsvarande beslut,bildaen gemensam miljönämndsamt tillhörandetjänstemanna-
förvaltning ñån och med 2013-01-01.

Kommunfullmäktigebeslutaratt Sotenäs kommun blir värdkommun och ansvarar för

genomförandeprocessen.

Konnnunfullmäktigebeslutaratt slutlig budget och fördelningsprincip för koimnunbidrag
beslutasslutligt 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till reglemente för den

gemensannnamiljönämnden.

Konununfttllmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till samverkansavtalför den

gemensammamiljönämnden.

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

Kommuxifttllmäktigebeslutaratt nämndens namn ska vara ”lvliljöitänuideni Mellersta
Bohuslän”.

Reservationer

Mot beslutet amnälei* ledamöterna Yngve Berlin (K) och Ronald Rombrant (LP) skriftliga
reservationer och ledamoten Inge Löfgren (MP) blank reservation.

Utd ragsbestyrlçand e:

17 (42)
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Beslutet skickas til!

Miljö- och byggnadsnämnden
Munkedals konnnun
Sotenäs kommun
Samhällsbyggnadsforvaltningen

r/
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KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA.

Mats Karlsson -i
Margareta Carlsson -j
lan-OlofJohansson _-
Roland Karlsson _-
Torbjörn Stensson -=
Camilla Carlsson _---
Yngve Berlin :-
Ann-Charlotte Strömwall
FredrikLundqvist _-
Ronald Rombranr :-
KIas-GöranHenriksson
_-
_-
-I
i-
-:
_-
-i
-I
i_
-l

Britt-Marie Didrlksson-Bttrcher
Eva Leandersson Bernt Ortner
Marita Formell-Lagrell ElisabethÅkerman
Arm-Britt Jarnedal
Thomas Falk -1

FP Lars-Åke Olsson Peter Holmqvist
Margareta Lundqvist _-
nlaria Forsberg K:
Britt-Marie Govik Bert Jonasson
iI-I

John Berntsson Jan Ivarsson X
Anders Nilsson X

K Per-GunnarAhlström Henrik Källén X _
n

_c Fredrik Christensson
_eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

MX X 1
FP Tom Govik X -
MP Inge Löfgren :Ä

8 Siv Linnér -1
FP Marianne Larsson

i

obunden FilipNor'dql_'iü?_________ i Z
S Sven-Gunnar" Gunnarsson > X X

W___å_____

21 9 7

.lustoraarrjg Utdrngsbestyrknndo:
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Reservation § 184 Lysekilden 27 oktober2012

Bildadeav gemensam miljöorganisation.(1. politisk miijönämnd för 3

kommuner)

Kommunistiska partiet reserverar sig mot förslaget att bildaen 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 utredningsförsiagetatt minska fullmäktige från 41 tili 31 är motiveringen att denna

minskning ändå "ger en bra representation av foikviijan i allmänna val". Vi delar inte
den uppfattningen men hur har försiagsstätlama tänkt om den nya miljönämnden?
Det blir ett tvâpartisystem som än mer utesluter möjligheterna tilE en fungerande
opposition. Tre representanter från varje kommun! Vart tog oppositionen vägen?

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

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

Pâ kommunfullmäktiges möte 25110 fanns fiera förslag inför votering. Bifall, avslag
och viss komplettering och justering av innehållet i det politiska samarbetet
kommunerna emellan som prövades med ett âterremissyrkande.
vi avstod att bifatla äterremissyrkandetoch höll för tydligheten fast vid vårt rena

avslag på hela förslaget.

Att fördröja, ett (enligt vår menig) dåligt förslag genom minoritetsâterremiss kan
vara frestande men det politiska medvetandet höjs inte genom sådant
parlamentarisktdribbei. Och enligt vår uppfattning är majoriteten övertygande
överens om att man vill driva igenom en nämndbildningoch krympa den politiska
oppositionens inflytande. Det är inajoritetens demokratiska slnneiag som är
problemet.
Med detta reserverar vi oss mot beslutetatt bildaen oppositionsfri miijönämnd.

__...d....._..=.__--n›-famnen
FiEGiSTiiATUFlEN

2ül2 »lir 9.6
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  Yngve Berlin kommunistiska Partiet.
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IrsiIspartie-nu FlEGlSTHfxiLlFiäN

201240-28

Kommunfullmäktige
RESERVATlON

LKF 2012-10-25 ärende 5. Bildandeav en gemensam miiiöorganisatlon för Sotenäs, Ly-sekil och Munkedals kommuner

Lysekilspartietär vi positivt till samarbete över kommungränserna, inte minst för
att vi ska kunna upprätthållaen anständig kvalitetsnivå i vår verksamheter. På siktförväntar vi oss att flera av kommunerna l norra Bohuslän kommer att ha gått
samman. Mot denna bakgrund är detta förslag om en gemensam miljöorganisa-
tion ett steg i rätt riktning.

Vi ser emellertid att förslaget är ofärdigt och behöverbearbetasytterligare, skälen
är följande:

u Kostnaderna är inte tydligt redovisade, en budget för 2013 finns inte med i
handlingarna

o Det står (på sid 4) under rubriken Erfnrenheterfrårz några kommunermed
sanrmansiagningatt personalen måste vara med från början. Läser man
vad Naturvetarna yttrat så är de mycket kritiska, de ställer vidare frågor
som de inte får svar på etc. Vi anser att här finns frågetecken som måste
uträtas och personalens avoghet undanröias innan beslut fattas.

a Det står vidare under samma rubrik att viktiga förutsättningar måste vara
klara, särskilt ett fungerande lT-system innan man sätter igång. Så är inte
fallet. Enligt Naturvetama kommer ett gemensamt ärendehanteringssy-
stem inte att vara på plats när verksamheten dras igång.

Lysekilspartietser en uppenbar risk att genomförandet kommer att ske på ett inet-
fektivt sätt där det får lagas och lappas i efterhand. Dessutom finns risken att
ntänga medarbetare kommer att känna sig överkörda.

Mot denna bakgrund yrkade Lysekilsparlietpå att förslaget skulle återremitteras
till kommunstyrelsen förjustering och komplettering

Ronai Romb an ,\Lysekiispartiet
LYSEKILSPARTIET.NU

e-post Infoiülysekilspnrtietinu VJVIPJÅYSEl-IHSDBIIIELHII

.Tusterare: Utdragslmstyrlçantle: 
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§ 167

MOTION OM LADDSTOLPARFÖR ELBILAR
Dnr: LKS 12-143-537

Inge Löfgren (MP) har i en motion föreslagit att kommunen installerar laddstolpar för att
underlätta övergången tillelbilar.

För några år sedan ändrades lagstiftningenså att det nu är möjligt att upplåta allmän plats
(tex. gatuparkering)tilluppställning av fordon for laddning av bilbatteri.Uppställning på en

sådan plats bör inte överstiga den tid det tar att ladda, dvs. inte parkeringunder stor del av en

dag.

Det finns elnätsbolag som i andra kommuner monterat upp laddningsstolpar som detta bolag
ansvarar för och sköter. Laddning i dessa fall är då förknippadmed en avgift. I Lysekils
kommun är Leva i LysekilAB nätägare.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-04-18
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-04-26, § 63
Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-31
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 129
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-10-03, § 167

Iiommunftlllmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeuppdrar åt Leva i LysekilAB att utreda frågan om laddstoipar.

Kommunfullmäktigeär beredd att upplåta mark för laddstolpar.

Kommunñllhnäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad som framkonnnit i beredningen anse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Inge Löfgren
Leva i LysekilAB
Samhäl lsbyggnadsforvaltningen

Justerare: Utdragsbcstyrltarirle:
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§ 168

MOTION ANGÅENDE DIALOG MELLAN POLITIKER OCH BARN OCH
UNGDOMAR
Dnr LKS 12-362-109

Anders Nilsson (S) och Klas-GöranHenriksson (S) har i motion 2012-09-27 föreslagit att
bildningsnänmdenvarje termin anordnar en diaiogträffmed barn och ungdomar.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen,
kommunfullmäktigespresidium och bildningsnämnden. i

Beslutsunderlag

Motion från Anders Nilsson (S) och Klas-GöranHenriksson (S) 2012-09-27

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommuniülimäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastiil

Anders Nilsson
Klas-GöranHenriksson
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktigespresidium
Bildningsnänmden

Utdragsbcstjvrka-'zndc:
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§ 169

MOTION ANGÄENDE UTBILDNINGOCH KOMPETENSUTVECICLING
Dnr: LKS 12-367-027

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-10-02 föreslagit att

kommunfullmäktige i Lysekilsalltid ska rådfråga Campus Väst när personal inom Lysekils
kommuns förvaltningar, Lysekilskommuns samtliga nämnder och utskott, samt i de av

Lysekilskommuns kommunala bolag skall utbildaseller kompetensutvecklas inom alla
ämnen. Endast om Campus väst ej kan tttföra eller förmedla denna skall extern palt få
tillfrågas.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och Lysekil-
Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnänmd.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) 2012-10-02

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Håkan Smedja
MaithinHermansson
Konununstyrelsexi
Lysekil-Sotenäsgymnasie- och vuxenutbildningsnänmd

Justerare: Utdragsbestgrrlçznttlc:
i
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§ 170

MEDBORGARFÖRSLAG .. FJÄRRVÄRMELEDNINGUNDER BRO ÖVER
GULLMARSFJORDEN
Dnr: LKS 12379-311

Folke Carlsson har i medborgarförslag 2012-09-18 föreslagit att samtidigt med brobygget
över Gullmarsfjorden ska man lägga fjärrvännelednjngunder bron.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill kommunstyrelsen för
besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñån Folke Carlsson 2012-09-18

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsstäliaren
Kommunstyrelsen

Justcralre: Uttlragsbestjørlcarirle:
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§171

MOTION »- FRAMTAGANDEAVNÄRINGSLIVSSTRATEGILYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-385-141

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2012-10-15 föreslagit att kommunfullmäktigeges i
uppdrag att ta fram en långsiktignäringslivsstrategi med handlingsplan och att medel avsätts i
2013 år budget för att köpa professionellt biträdesamt att kommunstyrelsen ska presentera ett
färdigt forslag tillkommunfullmäktigesenast mars 2013.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Ronald Rombrant (LP) 2012-10-15

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerare: Utd ragsbcstyrkande:
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§ 172,

TOMTPRIS FÖR KOMMUNFÖRRÅDEN,SLÄTTEN1:339
Dnr: LKS 12-337-253

Detaljplanen för kommunförråden, Slätten 1:339 mfl. fastigheter, antogs av kommun-
fullmäktige 2012-03-29. Beslutet överklagades,men bedömningenär att planen inom kort
kan vinna laga kraft.

Det finns ett stort intresse för industrimarki området. För att kunna sälja markmåste planen
först Vinna laga kraft och därefter fastighetsregleras.Kommunen äger inte all mark inom
planen men två fastigheter kan tillskapasnu.

Våren 2012 fastställdekommunfullmäktigemarkpriset inom Dalskogen 3 till 370 kr per m2.

Tomterna i kommunförrädstomtenär olika stora och har olika lägen. Tomt 2 har skyltlägemot

länsväg 162 och är på ca 1 500 m2. Tomt 1 är på ca 6 500 m2 och ligger mer undanskymt.

Beslutsunderlag

Sanmällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012«09-14
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 134
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-03, § 175

Iiommtmfullizlälctigesbeslut

Kommunfullmäktigefastställer, Linder förutsättning att detaljplanen for Slätten 1:339 vinner
laga kraft, priset för tomt 1 och tomt 2 till500 kr per m2

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

.Insterarez Utdragsbestyilcancle:
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§ 173

FÖRSÄLJNINGAV INDUSTRIOMRÅDEGRÖNSKULT
Dnr: LKS 112-340253

Detaljplanen för Grönskults industriområde varm laga kraft i oktober2008. Eftersom kalkyler
visat på höga investeringskostnaderoch därmed högt pris för markenhar utbyggnaden inte
genomförts. Detaljplanen innehåller29 500 m2 tomtmarkmed inriktning industri,hantverk,
lager etc. Kommunen är markägare.

Enligt Kommunfullmäktigeskommande (ärendet âteiremitterat) regler för försäljning bör
denna typ av mark säljas genom ett anbudsförfarande. Försäljningen baseras då på antagen
detaljplan och ett upprättat förslag tillexploateringsavtal.

Enligt förslaget till regler fastställerkommunfullmäktigeett lägsta-pris för markensamt

delegerat tillkommunstyrelsen att anta anbudsgivare. Här motsvarar föreslaget pris det
bokförda värdet för den aktuella marken inkl. planläggningskostnader.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09- i 4
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 133
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-10-03, § 169

Yrkanden

Hans Nordlund (M): bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Thomas Falck (SP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå konnnunstjlrelsens förslag mot ThomasFalcks avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på komnmnstyrelsens forslag mot Thomas Falcks
avslagsyrkandeoch finner, att konnnunftrltnrälctigebeslutarbifallakonnnunstyreisens forslag.

Kommnnftlllmälctigesbeslut

Konnnunfttilnräktigebeslutaratt sälja Grönskults industriområde genom anbudsforfarande.

Kommunfullmäktigebeslutaratt priset inte får Ltnderstiga 2,3 miljonerkronor.

Jtlstcra re: Utdragsbcstyrkande:
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Kommunñlllmäktigeuppdrar åt kommunstyrelsen att anta anbudsgivare.

Beslutet skickas till

Samhäiisbyggnadsförvaltningen

Utd ragsbesfyrlcandc:
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§174

FÖRSÄLJNINGAV MARKOCH ANDRA TILLGÅNGAR
Dnr: LKS 12-82-250

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

kvalitetssäkradprocess vid försäljning av markoch andra tillgångar.Förvaltningens forslag
återremitterades av kommunfullmäktige i juni 2012.

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

Beslutsunderlag

Samhäl1sbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-05
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-10-17, § 188

Yrkanden

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

Roland Karlson (FP): bifalltillkonununstyrrelsens forslag och Jan-OlofJohanssons

ändringsyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot kommunstyrelsens forslag med ändring enligt
Jan-OlofJohanssons mil. yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrrelsens förslag mot kommunstyrrelsens förslag
med ändring enligt .lan«Ol0fJohanssons mil. yrkandeoch finner, att kommunfullmäktige
beslutaratt bifallalconmiunstyrelsens förslag med ändring enligt Jan-OlofJohanssons mil.

yrkande.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta upprättat förslag till hantering vid försäljning av mark
och andra tillgångarmed följande ändring:

Justerare: Utdragshestggrlcztntle:
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Femte punktsatsen utgår och ersätt med följande:

”Mark, byggnader och bebyggda fastigheter utan fastställtpris säljs av kommunstyrelsen, upp
till 1 miljonkronor, eller av kommunfullmäktige.Vid försäljningspris upp till 10 basbelopp
kan rätten att anta bud delegeras till förvaltningschefen”.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerat* :

l l l l

Utdragsbestyrkande:

.z- J/ JJ 4/L(
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§ 175

RIKTIJINJERFÖR SERVERINGSTILLSTÅNDOCH DETALJTIANDEL
MED OL KLASS II
Dnr: LKS l2-221-209

Individ och myndighetsnämnden i Lysekilskommun har reviderat ”riktlinjer för
serveringstillståndoch detaähandel med öl klass II” eftersom det har skett ändringar och

tillägg i alkohollagen. Skrivelsen har Varit ute på remiss till berörda myndigheter.

Ledningsutskottet beslutadevid sitt sammanträde2012-08-01 att återremittera ärendet till
Individ- och myndighetsnämndenför förtydligande. Nämnden har behandlatdessa

föitydligandenvid sitt sammanträde2012-08-29.

Beslutsunderlag

Individ och myndighetsnämndensprotokoll 2012-05-28, § 158

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-03 med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 105.
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-08-29, § 235, med förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-08-10.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-10-03, § 165

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa reviderade Riktlinjer for serveringstillståndoch

detaljhandel med öl klass II. Dessa riktlinjerersätter de riktlinjersom fastställdes av

socialnämndenvid sanunanträde2006-10-05, § 114.

Beslutet skickastill

Socialförvaltningen

Justera re: Utdragsb es fyrkantde:
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§ 176

VERKSAMHETSPLANFÖR LYSEKILOCH SOTENÄSGYMNASIE» OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMND
Dnr: LKS 11-413-006

Lysekil-Sotenäsgymnasie-och vuxenutbildningsnämndhar vid sitt sammanträde2012-03-28
beslutatatt översända verksamhetsplanentill respektive kommuns fullmäktige for beslut.

Beslutsunderlag

Lysekil-Sotenäsgymnasie-och vuxenutbildningsnämndsprotokoll 2012-03-28, § 20 med

verksamhetsplan
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-03, § 164

Yrkanden

Fredrik Christensson (C): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarför sin del att fastställa Lysekil-Sotenäsgymnasie-och

Vuxenutbildningsnämndsverksamhetsplan for återstående del av mandatperioden.

Beslutet skickas till

Lysekil-Sotenäsgymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sotenäs kommun

Justera *c: Utdn'agsi)csty'1'l{a11(lc:

,

/øáf// “> /5/
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§ 177

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA
BESLUT 2:A KVARTALET2012
Dnr: LKS 12-181-»701

Individ- och myndighetsnämnden har upprättat tillsocialstyrelsen över ej verkställdabeslut

2:a kvartalet 2012.

Beslutsunderlag

Lndivid- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-08-29, § 237 med tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-10-03, 161

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna redovisningen.

Beslutet skickastill

Socialförvaltningen

Justerare: Uttlragsbestyrkantle:
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§ 178

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Tillkännagesatt följande detaljplanerVunnit laga kraft:

Detaljplan för omrâde söder om vattentornet, Mariedal 1:6 mil., Tornvägens förlängning

Detaljplan för Dalskogen, del av Slätten 1:339 mil., Lysekilskommun

Justerare: Utdi'*agsl)estyrlcande:
! 
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§ 179

BYTERPELLATION_TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE OM
FORTROENDETson LYSEKILSPOLITIKER
Dnr: LKS 12-356-100

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-09-21 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 mycket svårt att rekrytera personer tillpolitiska uppdrag?

3. Kan fullmäktiges ordförande tänka sig att gå in i in i en oberoende och aktiv roll
och bla. ta initiativ tillmöten syftande tillatt på sikt skapa förtroende for Lysekils
politiker?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-09-21

Kommunfullmäktiges ordförande Sven-GunnarGunnarsson (S) lämnar följande svar:

l. .Tag kan konstatera, precis som Rombrant, att resultatet i medborgarundersökiniigeii
avseende förtroendet för kommunens förtroendevalda är lågt.

2. Allmänhetens förtroende för vårt demokratiskasystem och för de förtroendevalda
som verkar i detta systern är grundläggande för vår deniokratis fortlexwnad och har en

avgörande betydelse för möjligheten att fä människor att engagera sig politiskt. De
politiskapartiernas arbete i detta är av största vikt.

3. Jag och presidiet kommer att ta fram förslag på uppförandepolicy för att få ett bättre
klimat i fullmäktige. Vi kommer också att arbeta för att beslutet i fullmäktige 27 jttni
2012 konnnei' att verkställasvilketinnebär att demokratidagai' införs där unga och
politiker träffas för att ha dialog. Presidiet kommer dessutom att arbeta för att
nämnderna förbättrar sin dialog med iimevånamaoch lämnar förslag på hur detta kan
genomföras.

Presidiet kommer också att följa upp Litvecklingeia i landet inom detta område och
resultatet av demokratidagar för itngdomar. Arbetetkommer att redovisas för
fullmäktige under andra halvåret 20 l 3.

.lusterarc-z: Uttlragsbestyrkande:
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§18O

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENORDFÖRANDE OM
FAKTURANPÅ 3,2 MNKRFRÅN BOHUSGJUTERIET
Dnr: LKS 12-386-559

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-10-15 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande:

RolandKarlsson, när vi lnai* läst igenom KolholmarnasAB:s protokoll kan vi inte finna
något som ger en antydan om förekomsten av fakturan/skuldenpå flera miljonertil!
Bohnsgjuteriet. Ej heller att fakturan/skuldenskulle vara Överförd på småbåtsenheten i
kommunen.

l. Informerade du i din roll som ordförande för KolholmarnaAB övriga
styrelseledamöter om skulden och åtagandena gentemot Bohusgjttteriet AB?

2. Har du i dina roller i kommunen (ordförande för ekonomiutskottet, ordförande for
ledningsutskottetoch ordförande for kommunstyrelsen) under 201 l informerat om

skulden och åtagandena gentemot BohusgjuterietAB?

3. Har du lämnat informationtill några andra partier (undertecknad kan bara
konstatera att Lysekilspartiet, inte fått någon som helst information)om skulden
och åtagandena gentemot BohusgjuterietAB under 20] I?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-10-15

Konununfullznäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Konnmunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) länmax- följande svar:

Svaret på alla tre frågorna är nej.

Justerare: .i Utdragsbestyrkande:
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§1s1

INTERPJELLATIONFRÅN FREDRIK LUNDQVIST (M) OM SAMARBETETMED
SOTENASKOMMUN OM GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGEN
Dnr: LKS 12-396-106

Fredrik Lundqvist (M) har i interpellation 2012-10-24 ställt följande ñågor kring samarbetet
med Sotenäs kommun kring gymnasien och Vuxenutbildning:

1. Hur skulle du Viljabeskrivasituationen?

2. På Vilketsätt menar du att Lysekilskommun och kommunledningenär en bra

”samarbetspartner”tillgymnasie-'och vuxenutbildningsnämndensamt Sotenäs
kommun?

Beslutsunderlag

Fredrik Lundqvists interpellation 2012-10-24.

Kommunstyrelsens ordförande kommer att besvara interpellationenpå nästkommande
sammanträde.

Justerare: Utd ragsbestgrrkaiitle:
i

.

år???
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§ 182

FRÅGA TILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM SMÃBÅTSHAMNEN
PÅ KOLHOLMARNA
Dnr: LKS 12-397-825

Håkan Srnedja (V) har i fråga tillkommunstyrelsens ordförande 2012-10-25 ställt följande
frågor om Småbåtshamnenpå Kolholmama:

Före ombyggnationer:fanns en sjösättningsramp, en mastkran och ett mastskjul. Nu när

ombyggnadenär klar undrar Vi.

- Vem/vilkahar nu tillträdetillsjösättningsrampen på Grötö/Kolholmama?
e Vart blev mastkranenoch mastskjuletav?
o Det sägs ju att kommunen skall präglas av "enpositiv dialog :Italianmedborgare,

företag och konmzunen". Anser kommunalrådet att den dialog som förts med
Båtägarföreningen på KolholmarnaVarit ”en positiv dialog”?

e Vi villgärna ha en utförlig redogörelse av kostnader och konsekvenser för dem som

berörts av de nya etableringama. Kan kommunalrådet lova en sådan redogörelse?

Beslutsunderlag

Håkan Smedjasfråga 2012-10-25.

Frågan kommer att besvaraspå nästkommande sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 183

FYLLNADSVALTILLLYSEKIL- SOTENÄSGYIVINASIE- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÅMND
Dnr: LKS 10-380-102

Sotenäs kommunfullmäktigehar godkänt avsägelse från Michael Johansson (FP) som

ersättare i gynrnasie- och Vuxenutbildningsnämnden.
Tillny ersättare har kommunfullmäktige i Sotenäs utsett Torbjörn Ericson (FP) att efterträda
Michael Johansson.

Beslutsunderlag

Sotenäs kommunfullmäktigesprotokoll 2012-09-27, § 89

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar att Torbjörn Ericson (FP) utsetts tillersättare i gymnasie-och
Vuxenutbildningsnänmdenfor resterande del av innevarandemandatperiod.

Beslutet skickastill

Torbjörn Ericson
Lysekile Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Nämndsekretariatet
Troman

Justerat* z Utdragsbestyrkande:
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§ 134

AVSÄGELSEAVERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-3 79- I 01

Anders Henriksson (S) har i skrivelse 2012-10-15 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktigemed omedelbar verkan. Anders Henriksson sitter som kommunrevisor sen

mandatperiodens början och vill fullfölja det uppdraget istället.

Beslutsunderlag

Anders Henrikssons skrivelse 2012-1045

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna tillvalberedningen.

Beslutet skickastill

Anders Henriksson
Länsstyrelsen
Valberedningen
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utd ragsbcstyrknn cl c:
J
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§ 185

FYLLNADSVALSOM ERSÄTTAREI MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄBJNDEN
Dnr: LKS 10-3 80-102

Ny ersättare skall utses i miljö- och byggnadsnämnden.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att utse Fredrik Hansson; Lysekil, tillny ersättare i Iniljö- och
byggnadsnämndentom. 2014-12-31.

Kommunfullmäktigesbeslut

Komlnunfullmäktigebeslutaratt utse Fredrik Hansson; Lysekil, tillny ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden t.0.m. 2014-12-31.

Beslutet skickas till

Fredrik Hansson
Miljö-och byggnadsnämnden
Troman

Justera re: Utdrugsbestjyrkande: 


