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Övriga närvarande

Anita lAndersson, revisor
Olle Krischansson, revisor
Jeanette Almroth,mark» och exploateringsingenjör § 206
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§ 196

IVLEDBORGARFÖRSLAG- BASTUVID STRANDEN I RÖDBERGSVIK
Dm: LKS 10-291-260

Norra Skaftö Samhällsförening har kommit med förslag om en bastu med tillhörandetoalett

uppförs på fastighet Evensås 1:60, Rödbergsvik.Fastigheten ägs av kommunen.

Enligt förslaget ska kommunen stå för material tillbyggnationen, samt anslutningsavgiftei* för
VA och el. Föreningen utför byggnationenoch svarar för löpande kostnader, drift och skötsel.

Den föreslagnakommunalakostnaden bedöms uppnå till ca 2-300 tkr, och även om bastu är en

trivselskapande verksamhet är det tveksamt om investeringsmedelbör avsättas för detta
ändamål. Kommunen bör vara beredd att arrendera ut mark om Norra Skaftö Samhällsförening
villgenomföra projektet i egen regi.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-08-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-08-19, § 100.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteyttrande 2010-08-24.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-1 l -09

Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 148

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslå medborgarförslaget om bastu vid stranden i

Rödbergsvik.

Beslutet skickas tili

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

y/z/ “V l*
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§ 197

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTMÄRKNINGAV GÄNGVÄGARI GAMLA DELEN
AVGRUNDSUND
Dnr: LKS 03-270-312

Boende i Grundsund begär i ett medborgarförslag att samtliga x-markeradegångvägar i gamla
delen av Grundsund skall utmärkasmed vägskyltareller annan markeringsamt att de läggs
under servitut.

Detaljplanen för Grundsund innehållerx-markerade(tillgängligför allmän gångtrafik)
gängvägar. X-markeradegångvägar finns på tomtmark,som oftast är i enskildägo. Syftet var

att säkra gångvägar' som oñast använts under lång tid.

Juridiskt gäller följande:
- Det räcker inte med x-onrråde för att ytorna ska anses upplåtna för allmänheten.

Kommunenmåste även erhålla ett servitut för att detta ska gälla.
- Kommunenkan skylta upp x-områden där det finns servitut.
- På x-märkta gångvägar där det saknas servitut kan kommunen endast få servitut genom

frivilligöverenskommelse med fastighetsägaren. Den enskilde fastighetsägaren kan
alltså inte tvingas acceptera belastningenav ett servitut.

- Kommunen kan tex. i samband med en fastighetsregleringförhandla sig till ett servitut.

Lämplig arbetsgâng är:
- Utreda var det finns x-område med befintligtservitut. Dessa gångvägar kan märkas

upp.
- Övriga x-områden bevakasi samband med regleringaretc.

Samhällsbyggnadsförvaltningenföreslår att arbetet utförs som en del i det ordinarie arbetet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag daterat 2008-06-13
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2008-06-26,§ 95
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-04
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 149

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Konnnurtfullmäktige beslutaratt med hänvisning till vad Samhallsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslaget besvarat

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

“Qrir 3<› <7» //9
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§ 198

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTKOMMUNEN SKA ARBETAFÖR FLER
BOSTÄDER
Dnr: LKS 11-41-279

Ibrahim Sharif, Lysekil, framför i ett medborgarförslag att det behövs flerbostäder i Lysekils
kommun.

Lysekilskommun arbetar på olika sätt för att möjliggöra framtagandet av olika typer av

bostäder. Det är viktigt för kommunen att det tinns såväl hyresrätter som bostadsrätter och
villor. -

Det kanske viktigaste instrumentet är detaljplanläggning. För närvarande pågår arbetenmed ca

50 detaljplaner, varav flertalet gäller bostäder i såväl kommunal som privat regi. Kommunen
jobbar aktivt med att presentera planer etc. för möjliga intressenter.

En allmän svårighet gäller de höga byggkostnaderna som innebär att det kan vara svårt för
byggherrar att få en rimlig ekonomi dvs. att erbjuda hyror som blivande hyresgäster är beredda
att betala.

Lysekilskommun har tagit ett samlat grepp för att underlätta det framtida bostadsbyggandet
genom att påbörja framtagandet av en boendestrategi. Arbetetpågår och beräknasvara färdigt
under 2013. '

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 201 1-02-01
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2011-02-24, § 5
Samhällsbyggnadsföryaltnângenstjänsteskrivelse 2012-09-26
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 150

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§ 199

MEDBORGARFÖRSLAG oM ATTUTREDAMÖJLIGHETERNAFÖR ATTSKAPA
ETT UPPLEVELSECENTRUM
Dnr: LKS 10-218-149

Lar-Erik Johansson, Lysekil, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bör utreda

möjligheterna att skapa ett saltvattenbad med spa, restaurangoch cafe' någonstans i

Kyrkviksbukten.

Inom ramen för ett EU finansieratprojekt, Business to heritage (Interreg Sverige wNorge),
utreds hur Kyrkviksområdetkan utvecklas som ett kulturturistiskt område med både besöksmål
och med aktivitetsanläggningar. Projekttidenär 2012-04-01-2014-08-3l.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-06-01
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2010-06-23, § 75
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-08-30
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-01
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 151

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad näringslivsenhetenanfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

g? Ãçüw
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§ 200

MEDBORGARFÖRSLAG_ BÄNKARPÄ STENGATAN
Dnr: LKS 10-2232339

Solveig Berkhuizen,Lysekil föreslår i ett medborgarförslag att bänkar placerasut på Stengatan
i backen upp mot Badhusberget.

Bänkar finns utplaceradepå strategiska och lämpliga platser runt om i tätorterna. Många av

placeringarnaär valda för att underlätta tex. äldres förflyttningar:

Förvaltningen avser att under våren 2013, när bänkarplacerasut, se över placeringenav dessa
och vid behov komplettera med ytterligare bänkar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-07-22
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 130
Samhäl1sbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-17
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 152

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad sarnhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

ja O \ //u
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§ 201

VAL AVKOMMUNALA FÖRETRÄDAREI LEADERRANRIKE NORRA
BOHUSLAN
Dnr: LKS 11-476-106

KommunstyrelsenValde Roland Karlsson till ordinarie ledamot och näringslivssamordnare
Kristina von Schenck till ersättare för Leader Ranrike Norra Bohuslän för 2012.

För att åstadkomma en jämnare könsfördelning i styrelsen för Leader Ranrike föreslås att
näringslivssamordnareKristina von Schenck går in som ordinarie ledamot och Roland
Karlsson (FP) som ersättare ñån Lysekilskommun.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar'att utse näringslivssamordnareKristinavon Schenck till ordinarie
ledamot och kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) till ersättare i Leader Ranrike
Norra Bohuslän under år 2013.

Beslutet skickas till

Leader Ranrike Norra Bohuslän
Samtiiga valda
Näringslivsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:

är, ä» a.
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§ 202

BILDANDEAV EN GEMENSåkM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS-
MUNKEDALS-OCH SOTENASKOMMUN
Dnr: LKS 11-362-106

För att kunna möta framtida IT-utmaningar, bromsa kostnadsutvecklingenoch för att kunna ge
bibehållenservice och IT-drift av god kvalitet förslår projektgruppen att IT-enheten i Sotenäs

kommun ska ingå i servicenämnden för kommunernaLysekiloch Munkedal. I denna
servicenämnd ingår kommunernaslT-drift och support (IT-organisation),med start 2013-01-
01. Annan verksamhetkan när så behovetuppstår tillförasservicenämnden. Genom att skapa
en gemensam IT-organisationunderlättas samverkan för övriga verksamheter över

kommungränserna.
Sedan 2008 har områden aktuella för utökat samarbeteundersökts i olika arbetsgrupper inom

ramen för samarbetetmellan de fem kommunerna i norra Bohuslän på uppdrag av

kommunchefernaoch den politiska ledningen. Ett sådant område är IT-frågorna.
För att undersöka möjligheter till IT-samarbeteoch hur detta samarbete ska förverkligashar en

förstudie gjorts och två förstudierapporter skrivits, dessa rapporter har presenterats för

kommunstyrelsemaoch för kommunchefernas ledningsgrupper samt fackligsamverkan.

Budgeten för' den gemensamma IT-organisationen för Sotenäs, Munkedal och Lysekilska ligga
på samma nivå som idag eller på sikt minska. Den finansierasvia kommunbidragsamt

debiteringtillverksamheterna.Den totala budgetomslutningen 2013 ligger på samma nivå som

för 2012.

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-09-20 med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 157

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt âterremittera ärendet för kompetterande utredning.

Beslutet skickas till

lT-enheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/jjy/K
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§ 203

POLICY FÖR MUTOR, JÄV OCH BISYSSLORI LYSEKILSKOMMUN INKLUSIVE
BOLAG
Dnr: LKS 1 1-421 -029

Framtagen policy grundar sig på rådande lagstiftning från 1 juli 2012 och domstolspraxis inom
området mutor, jäv och bisysslor samt de tre Vägledningarsom publicerats; Sveriges
kommuner och iandstings ”Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda”,
Institutet mot mutor ”Näringslivskoden”samt Kammarkollegiets”Att förebygga korruption - i
offentlig upphandling”

Kommunen har under åren uppmärksammatbestickningoch mutlagstiftningenvid olika
tillfällenmen inte gjort något samlat policy dokument förrän nu. De olika affärerna avseende
mutor, bestickningoch otillåtnabisyssloi* inom den offentliga sektorn som uppmärksammats i
media gör att det än viktigare att kommunen och de kommunalabolagen får en skriftligpolicy.

Policyn har tagits fram och varit uppe för informationoch ute på remiss i kommunchefens
ledningsgrupp och hos de kommunalabolagens VD:a1'.

Beslutsunderlag

Ledningsutskottets protokoll 201 l-l 1- l 6, § 146
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-10-02 med policyn
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 159

Yrkande

Jan-OlofJohansson (S): återremiss

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt åtremittera ärendet för att kommunicera förslaget med
kommunens bolag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Utdragsbestyrkande:

34 W >
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§ 204

DETALJPLANFÖR STÄNGENÄSI-IEMMET
DEL AVTUNTORP4:156 M.FL.,BRASTAD,LYSEIGLSKOMMUN
Dnr: LKS 11-481-214

Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning under perioden 2012-09-19 t.0.m. 2012-
10-04. Detaljplanenskickades tillstatliga myndigheter och verk, kommunala instanser och
sakägare enligt särskild Sändlista. Synpunkternasom inkommit under granskningen finns
redovisade och konnnenterade i ett granskningsutlâtande.

Detaljplanearbetetdrivs med så kallat enkelt planförfarandevilketinnebär att det i
granskningsskedethar givits möjlighet att godkänna förslaget eller att inom två veckor granska
det och lämna synpunkter. Detaljplanentas därefter upp for beslutom antagande i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-25 med bilagor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anta detaljplan för Stångenäshemmet, del av Tuntorp 4:156
mil.,Brastad, Lysekilskommun, daterad 2012-09-14 och justerad 2012-10-26, enligt 5 kap
27§ PBL

Beslutet skickastiil

Samhällsbyggnadsföivaltningen/planenheten

Ju§üxrez Utdragsbestyrkande:

1,12/ 05» m /Å
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§ 205

FÖRDJUPADLOKALISERINGSANALYSFÖR UPPLEVELSECENTRUM
Dnr: LKS 10-153-879

Näringslivsenheten har i tjänsteskrivelse 2012-03-08 lämnat en lägesrapport över det fortsatta
arbetet med lokaliseringen av ett Upplevelsecentrum i Lysekil och kopplat till detta Lysekils
kommuns destinationsuweokling.

För det fortsatta arbetet har näringslivsenheten föreslagit, att en fördjupad lokaliseringsanalys
genomförs av ett Upplevelsecentrum i Havsbadsomrâdet.

Beslutsunderlag

Projektledarenstjänsteskrivelse 2012-03-08.
Ledningsutskottets protokoll 2012-03-21, § 32.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 58
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-17, § 195

Yrkande

Roland Karlsson (FP): att tillsätta en referensgrupp för projekt Upplevelsecentrum i
Havsbaösområdet bestående av bildningsnärnndens,Havets Hus-, Folkets Hus presidium,
kommunstyrelsens ledningsutskott samt representanter från Vikarvet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt tillsätta en referensgrupp för projekt Upplevelsecentrum i
Havsbadsornrådet bestående av bildningsnämndensgHavets Hus-, Folkets Hus presidium,
kommunstyrelsens ledningsutskott samt representanter från Vikarvet.

Beslutet skickas till

Näringslivsenheten
Folkets Hus
Havets Hus
Vikarvet

Justerare: Utdragsbestyrkande:

r o»
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§205

PINNEBERGETSHAMNFÖRENING
Dnr: LKS 10-270-825

Bryggbygget på Pinneberget fortskrider. Av 70 stycken båtplatser så är 35 platser vikta till
kommunens båtkö. Kommunmedlemmarsom har stått i kö har fått erbjudande till båtplats så
finns det 10 platser kvar att fylla.

Hanmforeningen har i skrivelse 2012-09-28 presenterat vissa forslag tillhantering av

situationenmed att intressenter saknas till 10 platser.

Beslutsunderlag

Skrivelse från PinnebergetsHamnforening,2012-09-28
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 17

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt âterremittera ärendet till samhällsbyggnadsföwaltningenfor
komplettering.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Juste re: Utdragsbestyrkande:
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§ 207

INFORMATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

e Ordföranden presenterar Vecturas utredning om förutsättningarna för malmtransporter
Bergslagen - Oxnered - Brofjorden.

Justerare: Utdragsbestyrkande:(iQ/w, då 0= //4
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§ 208

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspännarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll - 2012-10-30 och 2012-10-31
Kommunstyrelsens ordförande - nr 15-16/2012
Kommunchefens delegationer u» nr

Administrativechefens delegationere nr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 7 november2012.

Beslutet skickas till

Respektive pärm för delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

91/3,- 34 Ö av //7
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§ 209

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll från LysekilsBostädernr 6 2012.

Protokoll från LEVA i LysekilAB nr 10 2012

Protokoll från LysekilsHamn AB nr 12-14

Protokoll från Lysekils folkhätsopolitiskaråd 2012-09-05

Protokollsutdragfrån LysekilSotenäs Gynmasie- och Vuxenutbildningsnämnd,§ 46 ekonomi
och uppdragsbeskrivningar.(LKS 12-378-042)

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden;
§ 119 prestationsersättning tiil kommuner for utformande av minst tre

värdighetsgarantier 20 l2-ansökan 2 (LKS I 1 -241-701).

§ 120 lokala Värdighetsgarantier- en del i kommunens kvalitetsgarantier(LKS 11-241-
701)

Yttrandefrån Kommunal Lysekil. (LKS 12-395-040)

Begäran från SACO/LR enligt 6 kap 6a § AML. (LKS 12-384-026)

Protokoll från Kammarätten i Göteborg, 2012-09-26, laglighetsprövningenligt
kommunallagen, fråga om prövningstillstånd.(LKS 12-129-108)

Dom från Vänersborgs tingsrätt, 2012-09-25, detaljplan för bostad på fastigheten Kyrkvik.
(LKS 11-100-214)

KommunassuransSyd Försäkrings AB

Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden i protokoll 2012-11-07, § 209

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Q LD saw %
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§ 210

SAMMANTRÄDESKALENDER2013 - FÖRSLAG
Dnr: LKS 12-329-006

Kommunledningskontorethar utarbetat forslag till sazmnanträdeskalenderför 2013 För
kommunledningsutskottet,kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-10-31

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för justering.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/W/ O),
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§21;

FönsLAG OM FÖRÄNDRING AVANTALET LEDAMÖTERI KOMMUNFULL-
MAKTIGE FR.0.M. KOMMANDE MANDATPERIOD
Dnr: LKS 10-471-104

Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sannnanträde2012-05-30 en utredningsgrupp for översyn av
den politiska organisationen och kommunens arvodesbestännnelser. Vid gruppens möte 26 juni
ställde sig majoriteten bakom ett förslag att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktigetill
31 ñ'.o.1n. nästkommande mandatperiod. Centerpartiets representant ställer sig bakom en

minskning men endast till 35. Gruppen beslutade att skicka förslaget på remiss till samtliga
partier i kommunñlllmäktige.

Enligt konnnunallagens bestämmelse i 5 kap. l§ om antalet ledamöter i kommunfullmäktige
skall Lysekilskommun ha minst 31 ledamöter i kommunfullmäktige. l lagen dras en gräns vid
12000 röstberättigade för att ha minst 41 ledamöter. Lysekils kommun hade vid senaste valet
ca 10 500.

Gruppen gjorde bedömningen,att ett konnnunftlllmäktigemed 31 ledamöter ger en bra
representation av folkviljani allmänna val och samtidigt ger en effektivare organisation med
mindre administrationsamt sparar kostnader för kommunen.

Beslutsunderlag

Utredningsgruppens skrivelse 2012-10-22 med bilagor

Yrkande

Kent Olsson (M): bifall tillutredningens förslag

Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): avslag på utredningens forslag

Propositionsordning

Konnnunstyicelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå utredningens förslag mot Yngve Berlins mfl. yrkandeoch finner, att
kommunstyrelsen beslutarbifallautredningens förslag.

Omröstnings begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill utredningens förslag

Nej-röst för bifalltillYngve Berlins mil. yrkande

Utdragsbestyrkande:
:inW.
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 9 ja-röster och 2 nej -röster att bifallautredningens förslag.
(se omröstningsbilaga)

Komlnunstyrelsens förslag tillkomnmnfullmäktige

Konmnmfullrnäktigebeslutaratt kommunfullmäktige i Lysekilskonnnun skall bestå av

31 ledamöter fr.o.n1. kommande mandatperiod.

Reservation

Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): Skriftlig reservation, var för sig.

Beslutet skickas till

Konnnunfuihnäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

?L som /z
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 211
NÄRVARAN 'OMRÖSTNINGNr

NEJ

Roland Karlsson (FP)I
Ann-Charlotte Strömwall (FP)

I
I
I

-I
Mats Karlsson (M) '

I
I
I

AVST. 
 
 

 
 

Kent Olsson (M)-
Christer Hammarqvist (C)I
Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S) '

Margareta Lundqvist /"\u: \_/ E

aMvwwwwwwxb
(Mm_in_
<K> _nun_

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)
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: Utdragsbestyrkande:

(We 4/35- Ö* M”
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Reservation. Ärende 6.2 förä nt ie ' ' rnunfuil

Kommunstyrelsens majoritet föreslår att Lysekii skali minska antalet
kommunfullmäktlgeiedamiâteninför 2014 års val. En av nrotiveringarnaär att denna

minskning, ändå "ger en bra representation av foikviijan i allmänna vai och samtidigt
ger en effektivare organisation med mindre administration samt sparar kostnader för

kommunen".

Den påstådda effekten av ett krympt fulimäktige (steg 1.) att "spara kostnader för
kommunen"ar svårtolkad. Ytterst få behöver utnyttja förlorad arbetsförtjänst på
fullmäktiges kvällsmöten och beslutetom arvode för fullmäktige är hur enkelt som

helst att riva upp. Det kan aldrig vara huvudsyftet med förslaget.

Men iyckas majoriteten att också minska den aktiva oppositionens inflytandegenom
att avskaffa eller krympa nämnder och styrelser (steg 2),ökar toppstyrningen
ytterligare. Utan en aktiv opposition kommer de "tuffa och obekväma"besluten att

verkstäiiassnabbare och tystare och beslutom utförsäljning och nedskärningar
kommer att accelerera.

Positiva satsningar som gynnar medborgarna I bred bemärkelse riskerar att få stå
tillbaka. Medan de "misstag" och feiprioriteringarsom enligt vår mening och i

protest gjorts i kommunen, riskerar att fortsätta. Exempelvis omorganiserings-
hystorin, aoiagisering, fiyttkaruseiien inom skolan och Norra Hamnstranden, som

dränerat kommunkassan utan syniig âterbäring. Hade majoriteten lstäåiet lyssnat på
den aktiva oppositionens faktabaserade åsikter hade många onödiga "kostnader för
kommunen" kunnat undvikas. Minskad opposition i kommunen riskerar att istäiiet att

öka kommunens kostnader.

Utöver kommunala "feiprioriteringar"är det ett faktum att politikensvillkoraiit mer

formas ovanför de kommunalt folkvalda politikernashuvuden. EU lagstiftning och
regeringslriksdagsbesiutundenninerarden kommunalaekonomin. Detta är själva
poängen med EU och regeringens politik. Ett nyliberait/råkapitaiistisktsamhälle där

offentlig egendom säljs ot. Där inkomstklyñornamedvetet ökas och var och en ser

tiil sin egen piånbokoch köper den vård och omsorg den har råd till. På denna väg,
där vi redan kommit allt för iångt är förslaget att minska det folkvalda infiytande,
ytterilgareett, om än tltet steg i denna humanitära återvändsgränd.
Det stora och viktiga är inte 41 eller 31 ledamoten i fulimäktige. Det stora och
alvariiga problemet är att det poiitiska klimatet hårdnar, klasskiyftornaökar och den
ekonomiska politiken ger aiit mindre utrymme till ett humant samhällsbygge.

Vi reserverar oss mot KS majoritetens förslag att minska det foikvaidas Inflytande
över kommunens framtid.

1 ,ry ;i
“

Yngve Berlin..gfjåtåáéfä..fis?f.êi{dré;i...kommunistiskaPartiet, den 8 november2012

Utdragsbestyrkande:

t§<0\ /5/
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Miljöpartiet 2012-114 l
i Lysekil 

Reservation om att minska :uttalat letiantötet' i kommunfnlltttäktige
KS 20124 H37. ärende 6.2
Dnr: LKS iii-IJTI-lütl

h-Ied en minsluting av antalet ledamöter i konnitttatfulitttäktige från nuvarande4] till31
personer küillmet”färre komnmttinvåaiare att detta i politiken. Det betyderatt

möjlighetenatt kusins påverkagentensataime uppgifter blir mindre. Dessutom kommer
återväxtclt av nya politikeratt drabbas då det bilrfitrre platser. Lysekilhar idag en äldre
politiker-kärsom varit med under tiotals år. Det senare visar att Lysekii bör prioritera en

större politisk delaktighet bland istvättattta. .

Det ärav effektivitetsskäl som leciantöterna begränsasanger utredaren som lagt
förslaget Så kan inte vara fallet, 311561' miljöpartiet,eñersottt den borgerliga alliansen
med itjttlp av socialdemokraternafått genom alla föreslagna beslut. Några svårigheter
att genomföra poiitiskn besluthar inte funnits ttnder (le Senaste sex åren. Således iir det
av andra diffusa skäl som den politiska majoriteten villbegränsa möjligheternaatt så
många som Iniiiligtav Lysekiis invånare kan delta i den demokratiskaprocessen.

ivled över l i 500 röstberättigadeär Lysekil :tät-a gränsen på i2 G00 personer som är

gränsen för 41 ledamöter. Det kan då *vara iörlmslat av Lysekilatt begränsa atttalct
ledamöter till 31 personer. Med alt byggnation som pågår i konnnunett kan
invånarantaletsnabbt ändras. Kommunen har som :nåt att öka befolkningentill över
15000 personer.

 
Inge Löfgren

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

M1/ /Ä
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§ 212

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per 2012-10-24.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 162

Kommunstyrelsens Förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigenoterar redovisningen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

p) ,gi



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (24)
Kommunstyrelsen 2012- 1 1-07

§ 213

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslag per
2012-10-24.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 163

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigenoterar redovisningen

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:


