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Övriga närvarande

Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§§ 217-223
Nina Andersson, mark-och exploateringsingenjör §§ 219-220
Jeanette Almroth,mark-och exploateringsingenjör §§ 219-220
Johan Tylén,chef Utvecklingsenheten §§ 219-220
Tor Carlsen, tfchef Småbåtshamnarna§ 224
Hans Gunnarsson, firman Småbåtshamnarna§ 224
Johan Christiansson, IT-arkitekt §§ 217-218
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§217

STRATEGIFÖR E-SAMHÄLLET
Dm: LKS 12-2014305

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram och antagit ”Strategi för eSamhället”
vars syfte är att ”förbättra kommunal sektors förutsättningar för utveckling av e-föivaltning
genom att peka ut gemensammamål och insatsonnåden”. Eñersom förverkligandetav strategin
och den fortsatta utvecklingen av eSamhäliet förutsätter stort engagemang och ansvarstagande
av samtliga kommuner, iandsting och regioner rekommenderarSKL:s styrelse att Lysekils
kommun för sin del antar SKL:s ”Strategi för eSamhället”.

Utvecklingenav eSamhället är inte en ensidig IT-fråga utan förutsätter att varje verksamhet
inom Lysekilskommun kontinuerligt arbetarmed den här utvecklingen. Mot bakgrund av det
föreslås att Lysekilskommun initierar arbetetmed att ta ñam en eStrategi för Lysekils
kommun.

För att möta utmaningarnasom strategin adresserar behövs även en hög grad av samverkan,
både kommunalt, interkommunaltoch regionalt där FyrBoDal är en naturlig del av den
regionala samverkan.Det är inte ekonomiskt försvarbart att man ”uppñnner hjulet” flera
gånger om runt om i det offentliga Sverige.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretoch IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-05-16

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsenbeslutaratt anta SKL:s ”Strategi för eSamhäilet” för Lysekils
kommuns del.

2. Kommunstyrelsenbeslutaratt under förutsättning att Munkedal och Sotenäs fattar
motsvarande beslut,uppdra åt IT-chefen:

- att i samarbetemed kommunernas ledningsgrupper ta fram beslutsunderlagtill
respektive KF för beslutom en gemensam eStrategi för de samverkande
kommunerna. Strategin ska svara upp mot kommunernasmål och strategier och
därigenom också vara en Vägvisare för all verksamhets-och IT-utveckling i
kommunernasamt vara i linje med SKLs strategi för eSamhället.

3. Kommunstyrelsenbeslutaratt fortsätta på den inslagna vägen med samverkan, både
kommunalt, interkommunaltoch regionalt (FyrBoDal).

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
lT-enheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§21s

BILDANDEAVEN GEMENSiåM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS-
MUNKEDALS-OCH SOTENASKOMMUN
Dnr: LKS 11-362-106

För att kunna möta ñamtida IT-utmaningar, bromsa kostnadsutvecklingenoch for att kunna ge
bibehållenservice och IT-dritt av god kvalitet förslår projektgruppen att IT-enheten i Sotenäs
kommun ska ingå i servicenämnden for kommunernaLysekiloch Munkedal. I denna service-
nämnd ingår kommunernas IT-drift och support (IT-organisation),med start 2013-01-01.
Annan verksamhet kan när så behovetuppstår tillförasservicenämnden. Genom att skapa en

gemensam IT-organisationunderlättas samverkan for övriga Verksamheteröver kommun-
gränserna.
Sedan 2008 har områden aktuella för utökat samarbete undersökts i olika arbetsgrupper inom
ramen for samarbetetmellan de fem kommunerna i norra Bohuslän på uppdrag av kommun-
cheferna och den politiska ledningen. Ett sådant område är lT-frågorna.
För att undersöka Inöjligheter till IT-samarbeteoch hur detta samarbete ska förverkligashar en

förstudie gjorts och två förstudierapporter skrivits, dessa rapporter har presenterats for
kommunstyrelsema och för kommunchefernas ledningsgrupper samt fackligsamverkan.

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

debiteringtill verksamheterna.Den totala budgetomslutningen2013 ligger på samma nivå som

for 2012.

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-09-20 med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 157
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07, § 202

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltill ledningsutskottets forslag med följande tillägg:
att kommunchefenoch ekonomichefen i värdkommunen tillsammansmed kommunchefen
och ekonomichefen' i Munkedal och Sotenäs får i uppdrag att under forsta kvartalet 2013
klarlägga och omforhandla kostnadsdelning omfattandebland annat personalkostnader,
driftkostnaderoch investeringsåtagande samt säkerställa en tydlig ansvarsstruktur och
ekonomistyrning.

Mats Karlsson (M): bifalltill Roland Karlssons yrkande.

Klas-GöranHenriksson (S): att kommunstyrelsen får en redovisning av ärendet i april for att
eventuellt revidera samverkansavtalet.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Roland Karlssons m.fl. yrkandeatt kommunchefen och ekonomichefen i
värdkommunentillsammansmed kommunehefenoch ekonomichefer i Munkedal och Sotenäs
får i uppdrag att under första kvartalet 20l 3 klarlägga och omtörhandla kostnadsdelning
omfattandebland annat personalkostnader,driftkostnaderoch investeringsåtagande samt

säkerställa en tydlig ansvarsstruktur och ekonomistyrning.

Propositionpå Klas-GöranHenrikssons yrkandeatt kommunstyrelsen får en redovisning av

ärendet i april för att eventuellt revidera sarnverkansavtalet.

Propositioner

Ordförande ställer proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt kommunchefenoch
ekonomichefen i värdkommunen tillsammansmed kommunchefenoch ekonomichefer i
Munkedal och Sotenäs får i uppdrag att under första kvartalet 2013 klarlägga och omförhandla
kostnadsdelning omfattandebland annat personalkostnader,driftkostnaderoch
investeringsåtagande samt säkerställa en tydlig ansvarsstruktur och ekonomistyrningoch finner
att kommunstyrelsenbeslutarbifallaRoland Karlssons mil. yrkande.

Ordförande ställer proposition på Klas-GöranHenrikssons yrkandeatt kommunstyrelsen får en

redovisning av ärendet i april för att eventuellt revidera samverkansavtaletoch finner att

kommunstyrelsen beslutarbifallaKlas-GöranHenrikssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktigebeslutaratt under förutsättning att fullmäktige i Munkedals
kommun fattar motsvarande beslut, låta Sotenäs bli en del av den gemensamma nämnd,
som benämns Servicenämnden, för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

2. Kommunfullmäktigebeslutaratt nämnden ska bestå av två ledamöter och en ersättare

från varje kommun. Respektive samverkanskommunväljer två ledamöter och en

ersättare till den gemensammaservicenämnden.

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till reglemente.
4. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillsamverkansavtal.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsenbeslutaratt kommunchefenoch ekonomichefen i värdkommunen
tillsammansmed kommunchefen och ekonomichefer i Munkedal och Sotenäs får i
uppdrag att under första kvartalet 2013 klarlägga och omförhandla kostnadsdelning
omfattande bland annat personalkostnader,driftkostnaderoch investeringsåtagande
samt säkerställa en tydlig ansvarsstruktur och ekonomistyrning.

2. Kommunstyrelsenbeslutaratt kommunstyrelsen får en redovisning av ärendet i april för
att eventuellt revidera sarnverkansavtalet

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunledningskontoret
IT-enheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:

x
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§2l9

REYIDERWG AVAVGIFTEROCH VILLKORFÖR BRYGG-OCH
SJOBODSARRENDENINOM LYSEKILSKOMMUN - INFORMATION
Dnr: LKS 09-146-261

Samhällsbyggnadsförvaltningenredovisar förslag på nya reviderade arrendeavgifter för
Sjöbodar och bryggor. Arrendeavgifternaär på många ställen inom kommunen inaktuella och
samhällsbyggnadsforvaltningenfick under 2008 i uppdrag att genomföra en översyn av

avgifterna för alla typer av arrende inom kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenföreslår att kommunen delas upp i två olika prisområden:
Skañö/Lysekil/NorraGrundsund och övriga kommunen. Detta för att avgiftsnivån skall vara en

avkastningpå marknadsvärdetpå markenoch värdet skiljersig mellan de olika delarna av

kommunen. Förslaget innebär att avgiñcn för bryggarrende beräknaspå den totala ytan som

ianspråktas för brygga och vattenområde.

Innehålleti de nya arrendeavtalentar hänsyn tillSjöbodspolioyn för Lysekilskommun antagen
2008-04-03, § 29 (dnr 08-100-220). Sjöbodspolicyns övergripande mål är att stränderna inte
ska privatiseras utan ska hållastillgängligaför det rörliga friluftslivet.
En sjöbod ska brukas för förvaring av båt- och ñskeredskap, den får inte inredas för
bostadsändamål.Markenrunt sjöboden får inte bebyggasmed undantag för trappor där så
behövs.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsennoterar informationen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (32)
Kommunstyrelsen 2012-12-05

§ 220

PINNEBERGETSHAMNFÖRENING
Dnr: LKS 10-270-825

PinnebergetsHamnforening arrenderar del av Vägeröd 1:70 för småbåtshamnberäknadför
80 stycken båtplatser. Föreningen har i skrivelse daterad 2012-09-28 framför önskemålom

ändring av gällande arrendeavtal. Föreningen menar att det endast går att bygga en anläggning
för 70 stycken båtplatser inom arrendeonarådet. De anser att avgälden bör anpassas till rådande
omständigheter och bör sänkas.

Beslutsunderlag

Skrivelse från PinnebergetsHamnförening,2012-09-28
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 147
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-11-07, § 206
Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2012-1 1-21

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att komlnunstyrelsen vidhållerupprättat avtal med Pinnebergets
Hamnförening

Mats Karlsson (M): bifalltillRoland Karlssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt vidhållaupprättat avtal med PinnebergetsHamnforening

Beslutet skickas till

PinnebergetsHamnförening
Utvecklingsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:

n /Z
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§ 221

MEDBORGARFÖRSLAG - INRÃTTAETT GOLFGYMNASIUM I LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 08-543-612

Toivo Tuularihar i ett medborgarförslag framfört önskemålom inrättande av golfgymnasium i

Lysekilskommun alternativtutreda möjligheter tillett samarbetemed Skaftö GK.
Nämnden har genom förvaltningschefen Roland Mattsson kontaktat Skaftö GK och diskuterat
ovanstående förslag. De kom gemensamt fram tillatt ett golfgymnasium inte var genomförbart
däremot kunde golf ingå som en idrott inom idrottsgymnasiumdär skolan också erbjuder
handboll, fotboll och ridning. Elevens tid tas från individuellt val (300 poäng 2008 numera 200

poäng) och läggs in i elevens schema alternativtutanför schema beroendepå elevens
boendeort.
Nämnden har också utökat samarbetetatt också gälla Sotenäs GK och Torreby GK för att på så
vis bredda utbud och möjligheter för eleven.

' Detta ttpplägg har pågått sedan 2009 och fortgår även läsåret 2012-2013. Enligt rapporter
fungerar upplägget bra för både eleven, goltklubbarnaoch skolan. Eleven fullföljersina studier
och kan utveckla sin golfutifrån sina förutsättningar.
För de elever som villgöra en vidare elitsatsning finns riksrekryterandegolfgymnasier.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2008- 12-03
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-12-18, § 192
Bildningsnämndensprotokoll 2009-02-03, § 12
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2012-10-26
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 174

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till förvaltningschefen för gymnasietanfört
anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

t@« //5
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§ 222

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄIVINDENSRAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA
BESLUT 3:1: KVARTALET2012
Dnr: LKS 12-181-701

Individ- och myndighetsnämndenhar upprättat till socialstyrelsen över ej verkställdabeslut 3:e
kvartalet 2012.

Beslutsunderlag

Individ- och lnyndighetsnämndensprotokoll 2012-10-31, § 294 med tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

2% /4
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§ 223

OFFENTLIG MILJÖ SOM KONSTFORM
Dnr: LKS 12-348-865

Ärendet utgår ñân dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 224

UPPDATERADEREGLER OCH TAXORFÖR SMÃBÄTSHAMNARNAINKLUSIVE
GÄSTHAMNARNA2013
Dnr: LKS 124142553

Vid framtagande av regler har hänsyn tagits tillomvärden och konkurrenssituationen.
De uppdaterade reglernahar genomarbetatsgrundligt under flera möten där berörd personal
varit fullt delaktig. Tidigare har det varit ett separat dokument for båtköregler. Allt har nu

sammanförts i ett dokument.
Reglernahar utarbetats med beaktandeav de brister i informationoch tydlighet som har
uppdagats under det senaste verksamhetsåret.
Till grund för taxorna ligger en omvärldsanalyssom grundar sig på villkoreni närliggande
konkurrerandehamnar.

Båtplatserna är prissatta med förtöjningsområde och båtstorlek som bas. Från 2013 införs
ytterligare en taxa som innebär hyra av Y-bom som ägs av kommunen.

En vintertaxa införs, vilketinte funnits tidigare. Med nuvarande systern kan man ligga kvar
under vintern utan kostnad för båtägaren. Bakgrunden är att trenden går mot allt större båtar
och att flerväljer att ligga kvar på sina platser året runt. När båtarna ligger i på vintern så ökar
slitaget på anläggningarna. Under vintern så är det ofta hårt vädervilketgör att det blir
ytterligare påfrestningar på bryggor och bommar. Detta leder i sin tur till ökade
underhållskostnader.

En nyhet för 2013 är att vi inför en taxa för mellansäsong. Tidigare har det endast funnits för-
och eftersäsong samt högsäsong.

Samtliga taxor för båtplatser, gästplatser och båtupplag är satta exklusive el eftersom
kommunen inte har möjlighet att leverera el till samtliga platser. El är således en tilläggstjänst
som kan beställas.Eftersom det inte finns elmätare, utom i undantagsfall, så tillämpasfasta
avgifter. Att investera i elmätare tillsamtliga piatser för individuell mätning innebär stora

investeringar som det inte finns ekonomiskt utrymme att göra för tillfället.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Småbåtshamnarnatjänsteskrivelse 2012-1 2-13 och
2012-12-04 med bilagor.

Yrkanden

Inge Lövgren (MP) och Yngve Berlin (K): att återremittera förvaltningens förslag för
komplettering.

Mats Karlsson (M): bifalltill förvaitningens förslag.

Roland Karlsson (FP): bifalltill förvaltningens förslag samt att ärendet inför
kommunfullmäktigessammanträdekompletteras med resultatbudget och underhållsplan.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

21/ /5
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsoráning:

Propositionpå Inge Lövgrens mil. yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Propositionpå Roland Karlsson mil. yrkandeom att ärendet inför kommunfullmäktiges
sammanträdekompletteras med resultatbudget och underhållsplan.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Inge Lövgrens mfl. återremiss mot att avgöra ärendet idag
och finner, att kommunstyrelsen beslutaravgöra ärendet idag.

Ordförande ställer proposition på Roland Karlssons m.fl. yrkandeoch finner att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaRoland Karlssons mil. yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna taxor för småbâtshanmarna2013 i enlighet med
upprättat förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna regler for småbåtshamnarnai enlighet med
upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt infor kommunfullmäktigessammanträdekompletteras med
resultatbudget och underhållsplan.

Beslutet skickas till

Konnnunfullmäktige
Chef för Småbåtshamnarna

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 225

NY BYGGNADSNÄMND2013
Dnr: LKS 12-268-001

När miljösamverkangenomförs l januari 2013 överförs miljöenheteniLysekiltill Sotenäs
kommun tillsammansmed miljöfrågoma.Kvar blir bygglovsfrâgoi*och övriga ärenden inom
PBL. Den politiska organisationen för dessa frågor föreslås vara en ”byggnadsnämnd”.
Förvaltningsorganisationeni övrigt bedöms inte pâverkas.

Ett förslag tillreglemente för byggnadsnämndenhar tagits fram. Detta är i princip identiskt
med det som förnärvarande gäller för nuvarande miljö- och byggnadsnämnd.

Byggnadsnämndensantal av ledamöter och ersättare föreslås vara oförändrad jämfört med
nuvarande miljö» och byggnadsnämnd.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2012-08-23, § 160
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 175

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt inrätta en byggnadsnämnd från och med 1 januari 2013 samt
att godkänna upprättat förslag till reglemente.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 226

MOTION OM FRAMTAGANDE AVNÄRINGSLIVSSTRATEGII LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 12-385-141

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2012-10-16 kommit med forslag om att ta fram en

lângsiktlignäringslivsstrategi för Lysekilskommun.

Näringslivsenhetenhar under 2012 jobbat med frågan och arbetet intensiñerades i maj då det
hölls en stor näringslivsträff

Näringslivsstrateginkommer nu att gå ut på remiss tillsamtliga företag i kommunens register,
Svensk Handel (Lysekil),Företagama, VästsvenskaHandelskammarenoch NLC.

Näringslivsenhetensavsikt är att presentera en väl förankrad och underbyggd strategi för
kommunstyrelsen innan årets slut.

Beslutsunderlag

Motion från Ronald Rombrant (LP) 2012-10-16
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-10-25, § 171
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-3 1
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 178

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad Näringslivsenhetenanfört anse
motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 227

REGLEMENTEFÖR DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN ”MILJÖNÄMNDEN1
MELLERSTA BOHUSLAN”

Ärendet utgår från dagens sammanträde

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

22h \_/(1;/A/N,» /á
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§ 228

TILLÄGG TILLAVTALAVSEENDEÖVERFÖRING AvHANDELSHAMNS-
VERKSAMHETENINOM LYSEKILSKOMMUNS HAMNFÖRVALTNINGTILL
KOLHOLMARNAAB SAMT BEKRÄFTELSEAVAVTALOM ANLÄGGNINGS-
ARRENDE
Dnr: LKS 03-235-001

Kommunfullmäktigebeslutade i oktober2008 att genomföra en bolagisering inom
hamnverksheten. Som en del av detta bildadesett nytt infrastrukturbolag(KolholmarnaAB)
med uppdrag att ansvara för infrastrukturella frågor i Lysekilshandelshamn och angränsade
områden. Mellan Lysekilskommun och det nybildadebolaget träffades därefter ett
överföringsavtal av tillgångar,bl.a. kajer och hanmmagasin.

I anslutning tillupprättande av kommunens och Kolholmarnaårsredovisningar för år 2009
aktualiserande revisionenen förändring i Överföringsavtalet innebärande att kajerna inte skulle
överföras tillbolaget utan upplåtas med arrende. Med anledning härav utformades ett
tiiläggsavtalmellan parterna som undertecknades 2010-04-07. Avtaletunderstälides inte
kommunstyrelsenvid detta tillfälle.

Beslutsunderlag

Tilläggsaxrtal mellan Lysekilskommun och KolholmarnaAB 2010»04-07

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat tilläggsavtaltillöverföringsaxrtalet med Kolholmama
AB 2010-04-07

Beslutet skickastill

KolholmamaAB

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 229

INFORMATIONFRÅN KOMMUNCHEFEN

o Kommunschefen informerarom överenskommelsenav upphörande av anställning för
verksamhetschefsmåbåtshamnama.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/ü/ø /4



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (22)
Kommunstyrelsen 2012-12-05

§ 230

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

Amnälan om fattade beslut enligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll- 2012-1 1-14 och 201 2-1 1-28
Kommunstyrelsens ordförande - nr

Kommunchefens delegationere nr 8-10
Administrativechefens delegationere nr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom fortecknas i protokoll
den 5 december2012.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

1,4, 53e
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§ 231

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll från LysekilsBostädernr 7/2012.

Protokoll från LysekilsHamn AB nr 16/2012

Protokoll från Havets Hus AB nr 4/2012

Protokoll från Lysekils folkhälsopolitiskaråd 2012-11-05

Protokollsutdragñån Kommunfullmäktige;
§ 162, Tertialrapport per 2012-08-31 (LKS l 1-251-041).
§ 168, Motion angående dialog mellan politikeroch barn och ungdomar

(LKS 12-362-109)
§ 169, Motion angående utbildningoch kompetensutveckling (LKS 12-367-027)
§ 170, Medborgarförslag- Fjärrvärmeledningunder bro över Gullmarsljorden

(LKS 12-379-311)
§ 171, Motion- Framtagande av näringslivsstrategi i Lysekilskommun

(LKS 12-385-141)

Protokollsutdrag från Lysekil- Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd;
§ 54, Budget 2013

Protokoll från Svea Hovrätt, Mark-och miljööverdomstolen,2012-11-22, detaljplan för bostad
på fastigheten Kyrkvik.(LKS 11-100-214)

Beslut om vattenskyddsområde för Kärnsjöns ytvattentäkt från Länsstyrelsen i Västra
Götalands Län 2012-11-13. (LKS 12-100-341)

Verksamhetsplanfrån Havets Hus i Lysekil2013-2018

Information från Trafikverket,utställning av arbetsplan för ny trafikplats och nordlänk, Eö/väg
161, Uddevalla kommun. (LKS 12-410-510)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar följande amnälningsärenden i protokoll 2012-12-05, § 231

Justerare: Utdragsbestyrkande:

,Ma /4
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§ 233

REDOVISNING AVFASTIGHETSFÖRSÄLJNING - INFORMATION

Ordförande lämnar rapport om pågående försäljning av Kyrkvikf.d förskolaskolaoch
Boviks f.d skola. De nya detaljplanernaberäknasvara färdigstäilda i augusti 2013.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 232

SAMMANTRÄDESKALENDER2013
Dnr: LKS 12-329-006

Kommunledningskontorethar utarbetat forslag till sammanträdeskalenderför 2013 för
kommunledningsutskottet,kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.Ärendet har varit
återremitterat från kommunstyrelsenpå grund av att förslagen har kolliderat med bla. möten i
regionen. Ledningsgruppen har tillsammansmed kommunledningskontorettagit fram följande
forslag:

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KF
(torsdagar kl. 17.30)

KSLUw PLAN KSLU
(måndagarkl. 13.00, om (onsdagar kl. 8.30)
inte annat anges)

KS
(onsdagar kl. 9.00, om inte
annat anges)

 
 KSEU

(samma dag som KSLU kl.
13.00)

  

  

 
 

 
 
 
  9 januari 31 januari

(beslutatsedan tidigare)
6 februari 28 februari
 
  
 

_

(freda)
13 ma) 15 maj 5 juni 27 juni

 
 

 

 

  6 mars

 
  3 april  
 
 19 juni 14 augusti 29 augusti 
 27 augusti 21 augusti 4 september 26 september

tisda)
6 september 18 september 9 oktober 31 oktober
(8.30 fredag)

6 december Ildecember IS januari 2014
(8.30 fredag)

Beslutsunderlag

 
 

 
 

 
 

 
  

Ledningsutskottets protokoll 2012-1 l-14, § 182

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna sammanträdeskalendernför KF 2013.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen beslutargodkänna sammanträdeskalendernfor KSLU, KSLU-plan, KSEU och KS
2013.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:


