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Övriga närvarande

Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§§ 47-50
Marie-LouiseBergqvist, samhällsbyggnadschef
YlwaLarsson, samordningsansvarig §§ 59-61
Emelie Greiff, Planarkitekt§§ 59-61
Claes Lundberg,VD Rambo § 47
Theresa Eldsjö, controller Rambo AB § _47
Bengt Gustafsson, samordnare för Blå ÖP § 59

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 47

ÅRSREDOVISNINGOCH MILJÖREDOVISNINGFRÅN RAMBO AB

Claes Lundberg,VD för RAMBO AB, och Theresa Eldsjö, controller, redogör för
årsredovisning och miljöredovisning2012 för RAMBO AB.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§ 48

RAPPORT FRÅN UTREDNINGSGRUPPENFÖR ÖVERSYNAvKOMMUNENS
POLITISKAORGANISATION
Dnr: 2010-471-104

Kommunstyrelsen tillsattevid sitt sammanträde2012-05-30 en utredningsgrupp för översyn
av den politiska organisationenoch kommunens arvodesbestämmelser.

Utredningensmålhar varit att presentera förslag på en förändrad och effektivarepolitisk
organisation. I utredningen skulle också resultatet av utvärderingen socialnämndensdelning
i en Individ- och myndighetsnämndoch Vård- och omsorgsnämndbehandlas.
I gruppens uppdrag har samtidigt ingått att genomföra en översyn av kommunens
arvodesbestämmelser.

Vid lcornmunstyrelsenssammanträde2013-03-06lämnade gruppen en delrapport över sitt
arbete. Kommunstyrelsen antecknade delrapporten och beslutadei övrigt att behandla
ärendet och de förslag gruppen enats om på sitt sammanträde i april.
Den politiskautredningsgruppen har därefter sammanträtt 2013-03-11och utformat ett

förslag på besluttillkommunfullmäktige/kommunstyrelsenenligt följande:

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt göra följandejusteringar/tilläggtillBestämmelser om

arvoden och andra ersättningar tillförtroendevalda i Lysekilskommun, § 8, att gälla fr.o.m.
2013-01-01:

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Arvodesnivå
20 % av prisbasbeloppet

Befattnin
Ordföranden i Individ-och myndighetsnämnden,xrård- och

snämnden samt bildningsnämnden
Ordföranden i b nadsnämnden
Tre ledamöter i ekonomiutskottettillikastyrelse i Lysekils
Stadshus AB

10 % av prisbasbeloppet

Vice ordförandeni Lysekil-Sotenäsgymnasie-och
vuxenutbildninsnämnd

5 % av prisbasbeloppet

Anmärkning1: Prisbasbeloppet2013 = 44.500 kr.
Anmärkning2: Retroaktiv omräkning av arvoden för 1:a kvartalet skall ej ske.

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

15 % av risbasbeloet

 
  

  

§ 9 i nämnda bestämmelsererhåller följande lydelse:
”Förtroendevaldahar rätt tillersättning per dag och sammanträdeeller motsvarandemed
belopp och på sätt som fullmäktigebeslutatenligt bilaga.Undantagna är förtroendevalda
som uppbär ersättning enligt 7 § samt vissa förtroendevalda som uppbär begränsatawode
enligt 8 § uppgående till210 % av prisbasbeloppet.”

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt förlänga gruppens uppdrag för att utarbeta förslag på nya
arvodesbestämmelsel*inför år 2014 samt att slutföra arbetetmed en översyn av kommunens
delegationsordningar.

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt ekonomichefenatt omgående i samråd med
socialförvaltningenslutföra arbetet med ansvarsfördelningen enligt gällande reglementen
mellan IMN/VON och fördelning av budgeten 2013.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

fr, MJ
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Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt kommunledningskontoretatt i samarbetemed
berörda förvaltningar minska antalet stywgrupper i kommunen (motsvJoch precisera
uppdragen i dessa

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Ekonomichefen
Kommunledningskontoret

Justerare:

94 ?Ir Utdragsbestyrkande:
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§49

FINANSIELLRAPPORTPER 2013-02-28
Dnr: LKS 2013-68-049

Entropi ABhar lämnat en finansiellrapport per den 2013-02-28 för Lysekilskommun, Lysekil
koncern, Lysekilsstadshus AB, LysekilsBostäder'AB och LEVAi LysekilAB.

Beslutsunderlag

Entropi AB finansiell rapport per den 2013-02-28

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen antecknar Entropi AB finansiella rapport per den 2013-02-28.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

wa
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§50

BOKSLUTOCH ÅRSREDOVISNINGFÖRÃR 2012

Dnr: LKS 2013-113-042

Ekonomienhetenhar upprättat bokslut för år 2012. Bokslutet ingår som en del i
kommunstyrelsensårsredovisning. Årsredovisningenskall överlämnastill
kommunfullmäktigesom har att godkänna denna.

Årets resultat - förändringav eget kapital
Resultatet för 2012 uppgick till3,5 mnkr. Resultatmåletför kommunenvar budgeterat till
11,2 mnkr och föregående års resultat uppgicktiil18,4 mnkr. Realisationsvinstervid
försäljning av tillgångarpå 8,7 mnkr och återbetalningav AFA-premiermed 16,1 mnkr

påverkarresultatet positivt. Ägartillskottpå 7,0 mnkr tillLysekilsStadshus AB med
anledningav behovav aktieägartillskotti LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB påverkar
negativt liksom avsättning för återställande av deponi med 2,0 mnkr.

Verksamhetensintäkter och kostnader

Verksamhetensintäkter ökade med 9,6 mnkrjämfört med 2011. Ökade intäkter inom

bygglovsverksamhetenoch ökade bidragfrån staten samt intäkter i samband med
försäljningar av tillgångar.

Verksamhetenskostnader ökade med 25,1 mnkr jämfört med 2011. Lönekostnadsökningarna
var 20,0 mnkr motsvarande3,6 procent. De externa hyreskostnadernaökade med 19,3 mnkr
vilketförklarasav att kommunen hyr tidigare ägda fastigheten för särskildaboenden och nya
gymnasieskoian.Avskrivningarnauppgick till23,8 mnkrvilketär i nivå med 2011.

Skatteintäkterochlgenerellastatsbidrag
Utdebiteringenför Lysekilvar 22,06 kr. skatteintäkteroch statsbidraginklusivekommunal
fastighetsavgiftuppgick till708,6 mnkrvilketär 7,7 mnkr lägre än 2011. Lysekilseget skatte-
underlag ökade med 0,5 procent. Kommunens skattekraftsom procent av medelskattekraften
i riket uppgick i taxering 2012 till93,4 procent.

Finansnetto

Kommunens finansnettovar positivt och uppgick till 1,3 mnkr. Kommunens finansiella
intäkter bestårtillstörsta delen av ränteintäkter för reverslånsamt borgensavgifter för
borgen tillde kommunalabolagen. Det fortsatt gynnsamma ränteläget för lånbidrartilldet

positiva finansnettot.

Finansiellamåloch balanskrav

Årets resultat uppgick till3,5 mnkrvilketmotsvarar 0,5 procent av de totala skattein-
täkterna. Det långsiktigamåletär 3,0 procent och ska uppnås 2015. Budgeterat resultat var

11,2 mnkrvilketmotsvarar 1,6 procent av skatteintäkterna.Till årets resultat hör
återbetalningav försäkringspremiermotsvarande 16,1 mnkr samt realisationsvinstei'vid
fastighetsförsäljningarmotsvarande 8,9 mnkr.
Balanskravutredningenvisar ett resultat om 0,3 mnkr. Detta innebär att kommunen, om än
med knapphet, uppnår balanskravet. Det positiva resultat som kommunenskoncern
Stadshus AB genererarkan inte medräknasenligt gällande regler. Avde aktieägartillskott
som lämnats tillkoncernen under året på 7,0 mnkrhar 3,0 mnkr utgjort avdrag i balans-
kravsberäkningen.
Kommunens utdebiteringhar varit oförändrad 22:06 kr per skattekrona.sänkningenmed

43 öre från föregående år förklarasav den skatteväxlingsom genomförts i samband med
förändring av kollektivtrafiken.Låneskuldenuppgick till244,1 mnkrvilketinnebär en

50 ?rd/a
Utdragsbestyrkande:

7 (28)
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sänkningmed 8,7 mnkr. Denna amortering motsvarar reavinsternafrån försäljning av

tillgångar.Därmed uppfylls de finansiellamålen.Kommunenhar såledesuppnått samtliga
mål för år 2012 med undantag av budgeterat resultatmål. Kommunen har inget negativt
resultat att reglera från föregående år.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-03-27 med årsredovisning 2012 i koncept.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa 2012 års bokslutmed redovisad resultaträkning,
balansräkningoch kassaflödesanalys.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastsällabalanskravsutredningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt godkänna kommunstyrelsensårsredovisning.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:My 
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§ 51

MOTIONANGÃENDE UTBILDNINGOCH KOMPETENSUTVECKLING
Dnr: LKS 2012-367-027

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

kommunfullmäktigebeslutarom att inför utbildningoch kompetensutveckling inom alla
ämnen för förvaltningar, nämnder, utskott och kommunala bolag inom Lysekilskommun
alltid ska rådfråga Campus Väst först. Endast om Campus Väst ej kan utföra eller förmedla
detta ska extern part få tillfrågas.
Av förvaltningens yttrande framgår det att Campus Väst har under en lång tid byggt upp en

bred kompetens, ett stolt nätverk och har idag etablerat sig i moderna lokaler med tillgångtill
senaste teknik inom många områden, vilketskapar bra förutsättningar att möta kommunens,
brukarnas och näringslivets behov på ett professionellt sätt. Lysekil,Sotenäs gymnasie- och

vuxenutbildningsnämndställer sig positiva tillmotionen.

Kommunledningskontoretser liksomgymnasie-och vuxenutbildningsnämndenpositivt på
motionen. Kommunchefens ledningsgrupp har sedan en tid tillbakaarbetatmed den
inriktningsom motionärerna föreslår och är också väl medveten om de resurser som Campus
Väst kan tillhandahålla.Kommunledningskontoretställer sig dock tveksamt tillatt

förvaltningar och bolag alltid skallvända sig tillCampus Väst först. Det kan finnas tillfällen
där det av olika skäl kan vara mest praktiskt för kommunens förvaltningar att, beroendepå
utbildningenskaraktär eller av tidsmässiga skäl, kontakta utbildningslexrerantörerdirekt.

Beslutsunderlag
Motion 2012-10-02
Protokoll från kommunfullmäktige2012-10-25, § 169
Protokoll från LysekilSotenäs gynmasie-ochvuxenutbildningsnämnd2012-12-12, § 59 med
tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-02-04
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 36

Yrkande

Håkan Smedja(V): Bifall tillmotionen

Propositionsordning
Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:
Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Håkans Smedjasyrkandeom bifalltill
motionen

Proposition
Ordförande ställerproposition på ledningsutskottets förslag mot Håkans Smedjasyrkande
om bifalltillmotionen och finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt ledningsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisningtillvad kommunledningskontoretanfört
anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

:lå 2745 i.)
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§52

AVSIKTSFÖRKLARINGOM SAMVERKANINOM UTBILDNINGSOMRÃDET
Dnr: LKS 2013-29-609

Fyrbodals kommunalförbundhar utarbetat förslag tillavsiktsförklaringom samverkaninom
utbildningsområdet.Syftet med samverkansom beskrivs i avsiktsförklaringenär att
regionens invånareska erbjudas utbildningav så god kvalitet som möjligt så att regionala
målsättningarinom utbildningsområdetkan nås.

Beslutsunderlag

Förslag tillavsiktsförklaringfrån Fyrbodals kommunalförbund
Lysekil,Sotenäs gymnasie-och vuxenntbildningsnämndsprotokoll 2013-02-07med
tjänsteskrivelse
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 37
Bildningsföwaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-22

Yrkande

Yngve Berlin (K) och FredrikLundqvist (M): Bifall tillavsiktsförklaringen

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutarframföra att kommunen inte har några invändningarmot
förslaget.

Beslutet skickastill

Fyrbodals kommunalförbund
Lysekil,Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Bildningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§53

MEDBORGARFÖRSLAGOM A'IT GÖRA KUNGSGATANTILLEN

GÃGATA
Dnr: LKS 2010-14-311

I ett medborgarförslag2010-010-13 har det föreslagits att Lysekilscentrum får en "gågata”
genom att göra Kungsgatan från Kungstorget tillMidgård tillen bilfrigata, åtminstone
sommartid. Kommunfullmäktigesordförande remitterade medborgarförslagettill
kommunstyrelsen.

Näringslivsenhetenhar i sitt remissvar 2010 noterat, att centrumområdet med Kungsgatan,
Stadsparkenoch Kungstorget måste utgöra en sammanhållenenhet, anpassad för gående.
Samtidigt har man påpekatbehovetav parkeringsplatseri centrumkärnan.
Näringslivsenhetenställde sig vid detta tillfällepositiv tillatt göra om Kungsgatan tillen

gågata.

Under våren 2012 utformade samhällsbyggnadsförvaltningenett förslag tillgågata på
Kungsgatan som kommuniceradesmed affärsidkarna längs gatan. Efter ytterligareberedning
av frågan fattadekommunfullmäktigei juni 2012 beslutom att under sommaren 2012 pröva
gågata på Kungsgatan i begränsadomfattning. I den efterföljandeutvärderingen kunde
konstateras, att de negativa åsikterna övervägde.

Mot bakgrund av det försök som genomfördes 2012 har samhällsbyggnadsförvaltningen
under vintern utarbetatett förslag tillgåfartsgata på Kungsgatan inför sommaren 2013 som

ledningsutskottet2013-02-13ställde sig positiv till.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-01-13
Protokollfrån kommunfullmäktige2010-01-28, § 10

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2010-02-15
Utvecklingseuhetenstjänsteskrivelse 2010-08-09
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-03-12
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 44

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontorethar
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:%Ye%
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§ 54

MOTION OM ATTTA EMOT ENSAMKOMMANDEFLYKTINGBARNI
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2009-444-133

Susanne Baden (MP) har i motion 2009-12-06föreslagit, att Lysekilskommun anmäler
intresse tillMigrationsverketför att ta emot minst fem ensamkommandeflyktingbarn.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
socialnämnden.

Socialnämndenhar i sitt remissvar 2010-02-23 redogiort för det arbetesom under de
senaste månadernabedrivits inom ramen för samarbetet i norra Bohuslän och som haft till
syfte att finna en gemensam lösning för att kunna ta emot ensamkommandeflyktingbarn.

Beslutsunderlag

Susanne Badens motion 2009-12-06
Protokoll från kommunfullmäktige2009-12-17, § 165
Protokollfrån Socialnämnden 2010-02-23, § 21 med tjänsteskrivelse
Protokollfrån kommunstyrelsen 2010-03-31, § 58
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 45
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2013-03-26

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad administrative chefen anfört anse

motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Utdragsbestyrkande:Justerare:
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§ 55

MEDBQRGARFÖRSLAGOM ATI' INRÄTFAETI' PRIS FÖR ATTPREMIERA
FORTJANSTFULLAINSATSERI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-57-109

Bernt Ortner, Lysekil,har i medborgarförslag2012-02-26 föreslagit, att Lysekilskommun
inrättar ett pris för att premiera förtjänstfulla insatser i Lysekilskommun.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen
och bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar i yttrande ställt sig positivt tillförslaget. Samtidigt menar

bildningsnämnden,att då de förtjänstfulla insatserna kan variera stort bör ansvar för
kostnader samt att utse pristagare åliggakommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bernt Ortner, Lysekil,2012-02-26
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29, § 48
Bildningsnämndensprotokoll 2013-02-19,§ 20, med tjänsteskrivelse
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 48

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamedborgarförslaget.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett regelverkkring
ett pris för att premiera förtjänstfulla insatser i Lysekilskommun.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:
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§ 56

MEDBORGARFÖRSLAG .- ÅTERJNFÖRHABILITERINGSERSÃTTNINGENFÖR
DELTAGARNAI rss DAGLIGVERKSAMHET
Dnr: LKS 12-412-739

Ett medborgarförslaghar inkommitom att införa habiliteringsersättningenför deltagarna i
LSS dagligverksamhet. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget
tillkommunstyrelsen, individ- och myndighetsnämndensamt vård- och omsorgsnämnden.

Sedan år 2010 är det kommunstyrelsen som verkställerdagligverksamhetvarför vård- och
omsorgsnämnden avstått från att lämna yttrande.

Arbetsmarknadsenhetenhar i yttrande 2013-02-20 avstyrktmedborgarförslaget med
hänvisningtillatt denna typ av ersättning inte är lagstadgad samt att ekonomisktutrymme
saknas för den kostnadsökningsom det skulle medföra.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-11-05
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-11-29, § 200.

Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2013-02-12,§ 47
Värd- och omsorgsnämndensprotokoll 2013-02-14, § 22.

Tjänsteskrivelse från enhetschefen för arbetsmarknadsenheten2013-02-20
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 49

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): Kommunstyrelsenskonstaterar att det inte finns möjlighetatt skapa
utrymme för denna åtgärd i årets budget och med hänvisningtilldetta föreslå kommunfull-
mäktige att anse medborgarförslagetbesvarat.

Yngve Berlin (K): Bifall tillmedborgarförslaget
Mats Karlsson (M): Bifall tillledningsutskottetförslag

Propositionsordning
Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssonsyrkandeatt

medborgarförslagetskall anses besvaratmot Yngve Berlins yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget

Proposition
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssons
yrkandeatt medborgarförslagetskall anses besvaratmot Yngve Berlins yrkandeom bifalltill
medborgarförslagetoch finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt ledningsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige
Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad arbetsmarknadsenhetenanfört
avslå medborgarförslaget.
Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 57

MOTION OM ÅTERINFÖRANDE AVFLITPENG/HABILITERINGSERSÃTTNING
Dnr: LKS 2010-328-739

Klas-GöranHenriksson (S) har i en motion 2010-09-07 föreslagit att återinföra
flitpeng/habiliteringsersättningför de som arbetarinom kommunensdagligaverksamhet.

Kommunfullmäktigesordförande remitterade motionentillkommunstyrelsenoch
arbetsmarkandsenheten.

I samband med besvaradeav ett medborgarförslagsom inkom 2012-11-05 i samma ärende,
att införa habiliteringsersättningenför deltagarna i LSS dagligverksamhethar
arbetsmarkandsenhetenoch individ-och mgmdighetsnärnnden lämnatyttrande.

Arbetsmarknadsenhetenhar i yttrande 2013-02-20avstyrrktmedborgarförslagetmed
hänvisning tillatt denna typ av ersättning inte är lagstadgad samt att ekonomisktutrymme
saknas för den kostnadsökningsom det skulle medföra.

Beslutsunderlag

Motion från Klas-GöranHenriksson (S) 2010-09-07
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 120.

Tjänsteskrivelse frän enhetschefen för arbetsmarknadsenheten2013-02-20
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 50

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): Kommunstyrelsenskonstaterar att det inte finns möjlighetatt skapa
utrymme för denna åtgärd i årets budget och med hänvisning tilldetta föreslå kommunfull-
mäktige att anse motionenbesvarat.

Yngve Berlin (K): Bifall tillmotionen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkandeatt motionen
skall anses besvaradmot Yngve Berlins yrkandeom bifalltillmotionen.

Proposition

Ordförande ställerproposition på ledningsutskottets förslag mot Jan-OlofJohanssons
yrkandeatt motionenskall anses besvaradmot Yngve Berlins yrkandeom bifalltill
motionen och finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt ledningsutskottets förslag.

Omröstning begärs. Ordförande meddelar att ledningsutskottets förslag är huvudförslag.

Utdragsbestyrkande: 14 ?n
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Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

1. Jan-OlofJohanssons yrkandeoch Yngve Berlins yrkandeom bifalltillmotionen ställs mot

varandra för att utse motförslag tillhuvudförslaget.
2. Ledningsutskottets förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsenutser till

motförslag.

Ja-röst för ledningsutskottets förslag

Nej -röst för det förslag som kommunstyrelsenutser tillrnotförslag.

Propositionsordningi omröstning om motförslag:

.Ia-röst för bifalltillmotionen

Nej-röst för att anse motionen besvarad

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag

Med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 2 ledamöter som avstår beslutatkommunstyrelsenatt utse

Yngve Berlins yrkandeom bifalltillmotionen som motförslag. (se omrösningsbilaga1)

Omröstningsresultat i huvudomrösmingen

Med 6 ja-röster, 1 nej-röst och 4 ledamöter som avstårbeslutarkommunstyrelsen enligt
ledningsutskottets förslag. (se omröstningsbilaga2)

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad arbetsmarknadsenhetenanfört
avslå motionen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Utdragsbestyrkande:Justerare:

(L. 
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OMRÖSTNINGSBILAGA1

Ärende § 57
OMR i STNING  

  
NEJ AVST.

Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)

 
-

_
- _

Mats Karlsson (M)- -
Kent Olsson (M) -
Christer Hammarqvist (C) - -
Jan-OlofJohansson (S) - -
Klas-GöranHenriksson (S) - -
Margareta Lundqvist (S)- -
Inge Löfgren (MP) u -

-Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)

 

 

-
-

Lars Björneld Ersättare (FP) -
Daniel Nilsen Ersättare (FP) _
FredrikLundqvist Ersättare (M) _ -
FredrikChristiansson Ersättare (C)-
Torbjörn Stensson Ersättare (FP)-
BillWallberg Ersättare (S)-
Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K) -
Håkan Smedja Ersättare (V) _

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA2

Ärende § 57

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christer Hammarqvist

Sammanträdesprotokol!
2013-04-03
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 OMR Ö STNING

Nr

NEJ

NARVARAN E”
JA

(FP) X

(FP)
(FP) X

(M) X

(M)

L:J I

I --

I --

--

--

 

 

Jan-OlofJohansson (S) x

Klas-GöranHenriksson (S) x

Margareta Lundqvist (S) x

Inge Löfgren (MP)-
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)_
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)
FredrikLundqvist Ersättare (M) x

FredrikChristiansson Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (FP) x

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

HH

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Qr/Ã/âj  
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§ 58

FÖRSLAG TILLKÖSYSTEM/INTRESSELISTAFÖR BRYGG-OCH
SJOBODARRENDEN
Dnr: LKS 2013-80-261

Kommunstyrelsens ledningsutskottbeslutadevid sitt sammanträde2012-12-19 att ge
utvecklingsenheten i uppdrag att under 2013 utreda köbestämmelserför sjöbodsarrende.
Det är utvecklingsenhetensuppfattning att upplåtelser för Sjöbodar och bryggor bör
behandlaslika. Därför har utgångspunktenvarit att utreda ett kösystem som innefattarbåde
bryggor och sjöbodsupplåtelser.

I arbetetmed utredningen har man bl. a tittat på hur grannkommunerhanterar sina brygg-
och sjöbodsarrendennär det gäller kö. För att fä ett hanterbart material att arbeta med där
brister och fördelar kunnatvägas mot varandrahar man arbetatmed tre olika kösystem vilka
har bedömts efter fyra parametrar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-06
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§47

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Ãterremiss tillledningsutsltottetför komplettering

Roland Karlsson (FP): Tilläggsyrkandeatt utvärdering äger rum hösten 2014 för att
eventuellt möjliggöra förändringar inför år 2015

Torbjörn Stensson Bifall tillRolands Karlssons tilläggsyrkande

Mats Karlsson (M): Bifall till ledningsutskottets förslag och tillRoland Karlssons
tilläggsyrkande.Avslagpå Yngve Berlins yrkandeom återremiss.

Jan-OlofJohansson (S) och FredrikLundqvist: Bifall till ledningsutskottets förslag

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeom återrerniss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets
förslag och Roland Karlssons mil. tilläggsyrkandeom utvärdering hösten 2014 för att
eventuellt möjliggöra förändringar inför år 2015

Proposition
Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins yrkandetillåterremiss mot att avgöra
ärendet idag och flnneratt kommunstyrelsenska avgöra ärendet idag.

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och ñnner att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförslaget.

Justerare: / _j
,

 

Utdragsbestyrkande: 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (28)
Kommunstyrelsen 2013-04-03

Ordförande ställerproposition på Roland Karlssons mil. tilläggsyrkandeom utvärdering
hösten 2014 för att eventuellt möjliggöra förändringar inför år 2015 och finner att
kommunstyrelsenbeslutarenligt Roland Karlssons mil. tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt byta ut beteckningenkösystem i förvaltningens förslag mot
intresselista.

Kommunstyrelsenbeslutaratt fastställa följande handläggningsreglerför intresselista
avseende brygg- och sjöbodsarrenden:

Överlåtelse sker tillmaka/make, sambo, barn eller syskon, den nya arrendatornska vara

myndig och kommunmedlem.Om en arrendatorvillsälja sin sjöbod[brygga tecknas ett nytt
avtal med köparen om denne är myndig och kommunmedlem. En intresselista upprättas för
fördelning av de Sjöbodar/bryggor som inte säljs, överlåts eller ärvs. Inga restriktionerför
prissättning/budgivning,dvs. sjöbods-[bryggägarensäljerboden/bryggan själv.

Kommunstyrelsenbeslutaratt utvärdering äger rum hösten 2014 för att eventuellt
möjliggöra förändringar inför år 2015.

Reservation

Mot beslutetanmälerYngve Berlin (K) skriftligreservation

Beslutet skickastill

Chef för utvecklingsenheten
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:“iQ ä??
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Kommunstyrelsen

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2013-04-03

Lysekil den 4 aprii 2013

Reservation mot beslutet l ärendet:

"Kösystem för bryggor och sjöbodsarrende"

Trots rubriken "Förslag till kösystem för brygg- och sjööodsarrencie" blev

kommunstyrelsens beslutatt INTE införa ett kösysteml

Av den uttalade ambitionen:Att stävja profiteringen på kommunal mark, ge fler

ortsbor möjlighet att köpa sjöbod och få ett stopp på sommarstugefierlngenav

sjöbodar och bryggor, blev platt intet. Det blev en "intresseiista".

Innan sjöbodsaffärer i framtiden görs upp måste nu köpare och säljare, (genom KS

djärva beslut) meddela kommunen att det är affär på gång. Sedan är det bara för

köpare och säljare att byta ett antal tusen eller hundra tusen kr mot en sjöbod på
marksom ägs av kommunen.

Istället för kö blev det alltså en lntresselista där inte platsen på listan utan innehållet

l plånbokenockså fomatt avgör vem som får kommunaltarrende och tillgångtill

sjöbod:
Det bestående i en läng och infekterad debatt om sjöbodar och kommunala arrende

är att alla sjöbodsinnehavare l "rättvlsans namn", oavsett storlek på arrendet får en

årlig administrativ avgift på 500 kr. och att det i övrigt kommer att fortsätta precis
som tidigare med köp och försäljning av "Sjöbodar" för fantasisummor.

KS majorltetens främsta argument var att "vi mäste komma till beslut"och att

innehållet i beslutet tydligen var underorcinat. Min uppfattning är att beslutats

kvalitet är det viktiga och att en âterremlss var på sin plats.

Då min återremiss inte fick något gehör reserverar jag mig mot KS majoritetens
beslut.

Yngve Berlin Kommunlstiska Partiet.
 
 

Utdragsbestyrkande:?ga iiii,j/ø)
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§ 59

BLÅ ÖVERSIKTSPLAN- INFORMATION

Bengt Gustafsson, samordnare för Blå översiktsplan (Blå ÖP) i norra Bohuslän informerade
om arbetetkring Blå OP.

Kommunerna i norra Bohuslän har under lång tid arbetattillsammansmed olika
utvecklingsfrågorvilketger goda förutsättningar för att lyfta in tillväxt-och utvecklingsfrågor
iden kommandehavsplaneringenoch i arbetetmed Blå OP.

__

Syftet är bl.a. att gemensamt arbeta fram en gränsöverskridande ”Blå OP" för de fyra
kustkommunerna i norra Bohuslän, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Lysekil integrerad med
den Statliga regionala havsplaneringenför Västerhavet.

En politisk referensgrupp kommer att bildasdär max sex politiker från *vardera kommunen
kommer att ingå.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§60

DETALJPLANSKAFTÖVANDRARHEM, SKAFTÖ-BACKA3:152, GRUNDSUND,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-345-214

Ett förslag tilldetaljplan för Skaftö vandrarhem med bostads- och vandrarhemsändamälhar
upprättats för fastigheten Skaftö-Backa3:152. Detaljplanenhar varit utskickadför
granskningunder tiden 2013-01-09 till2013-02-06.Inkomnasynpunkter under
granskningsskedetfinns sammanfattadeoch kommenterade i ett utställningsutlåtande.
Synpunkternaledde inte tillnågra justeringarav detaljplanen.

Beslutsunderlag

Samhällsbjrggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-18med bilagor

Yrkande

Jan-OlofJohansson (S) och Torbjörn Stensson (FP): Bifall tillförvaltningens förslag

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för Skaftö vandrarhem, Skaftö Backa
3:152, upprättad 2013-02-28 och överlämna den tillkommunfullmäktigeför antagande
enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:94
g

i 
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§61

IT-INFRASTRUKITJRPLANFÖR LYSEKIL
Dnr: LKS AoarBW/,Zifigéç
Kommunfullmäktigebeslutade2011-03-24, § 44 att bifallamotionen från Christina Rörvall-
Dahlbergoch Siv Lycke om bredbandsutbyggnadpå landsbyggden.

Kommunens utgångspunkt för arbetet med att genomföra utbyggnaden av fiberpå
landsbygden måste en IT-infrastrukturplantas fram och antas av kommunfullmäktige.
Näringslivsenhetenuppdrogs att i sammarbetemed IT-enheten utarbeta ett förslag tillen IT-
infrastrukturplan.

Medel har avsatts i investeringsbudgeten för 2013.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2013-03-25med bilagor

Kommunstyrelsenförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta IT-infrastrukturplanenför Lysekilskommun i enlighet
med upprättat förslag.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:17a_ 
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§62

FYLLNADSVALTILLERSÄTTAREI LEDNINGSUTSKOTI'OCH
EKONOMIUTSKOTI'
Dnr: LKS 2010-380-101

Anne-MarieSöderström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsenvarpå
fyllnadsxralsom ersättare tillkommunstyrelsens ledningsutskottoch ekonomiutskottmåste
ske.

Nominering

Idas-Göran Henriksson (S): att utse BillWallberg(S), tillny ersättare i kommunstyrelsens
ledningsutskottoch Sven-GunnarGunnarsson (S) till113? ersättare i kommunstyrelsens
ekonomiutskott.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt utse BillWallberg(S), tillny ersättare i kommunstyrelsens
ledningsutskottoch Sven-GunnarGunnarsson (S) tillny ersättare i kommunstyrelsens
ekonomiutskottt.o.m. 2014-12-31.

Beslutet skickastill

BillWallberg
SvemGunnarGunnarsson
Nämndsekretariatet
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

364 i;
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§ 63

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskott- och ekonorniutskottetsprotokoll - 2013-03-13
Kommunstyrelsensordförande - nr 5
Kommunchefensdelegationer- nr

Administrativechefens delegationer- nr

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 3 april 2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

a:  
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§ 64

ANNLÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll från RamboAB 2013-02-04

Årsrapport 2012 från patientnämnderna

Årsredovisning 2012 från Västtrafik

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige,motion ang inköp av läsplattoi' centralt (LKS
2013-65-005)

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige,motion ang belysningav kommunens flytbijrggol*
i Värbosundet

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige,medborgarförslag- 'oort med trådlöst bredband
och smartphones

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige,motion om tillgänglighets-och bemötandepolicy
i Lysekilskommun

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenantecknar följande anmälningsärendensom förtecknas i protokoll den
3 april 2013.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§65
 

INFORNIATIONFRÅN ICOMMUNCHEFEN

Kommunschefen informeradeom:

o Vid kommunstyrelsensammanträdeden 5 december2012 beslutadesatt en

redovisning av bildandetav gemensam IT-organisation skulle ske.
Lysekil.Sotenäs och Munkedal har genom sina kommunstyrelseordförandeutökat
utredningsuppdraget i syfte att harmonisera styrdokumentoch ekonomisk
fördelning. Första avrapporteringstillfálletillde politiska ledningarnaär vid ett

gemensamt möte för de tre kommunernaden 7 maj 2013.

o Rekryteringen av förvaltningschefer tillbildningsförvaltningensamt förvaltningschef
tillCampus Väst pågår. Mer informationkommer att lämnasvid nästa sammanträde.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 



Lysekii den 4 april 2013

Reservation mot beslutet i ärendet:

"Kösystem för bryggor och sjöbodsarrencie"

Trots rubriken "Förslag till kösystem för brygg- och sjöbodsarrende" blev
kommunstyrelsens beslut att INTE införa ett kösystem!

Av den uttalade ambitionen:Att stävja profiteringen på kommunal mark, ge fler
ortsbor möjlighet att köpa sjöbod och få ett stopp på sommarstugeñeringen av

Sjöbodar och bryggor, blev platt intet. Det blev en "intresselista".

Innan sjöboclsaffärer i framtiden görs upp måste nu köpare och säljare, (genom KS
djärva beslut) meddela kommunen att det är affär på gång. Sedan är det bara för
köpare och säijare att byta ett antal tusen eller hundra tusen kr mot en sjöbod på
mark som ägs av kommunen.

Istället för kö blev det alltså en intresselista där inte platsen på listan utan innehållet
i plånboken också fortsatt avgör vem som får kommunalt arrende och tillgång till
sjöbod!
Det bestående i en lång och infekterad debatt om Sjöbodar och kommunala arrende
är att alla sjöbodsinnehavare i "rättvisans namn", oavsett storlek på arrendet får en

årlig administrativ avgift på 500 kr. Och att det i övrigt kommer att fortsätta precis
som tidigare med köp och försäljning av "Sjöbodar" för fantasisummor.

KS majoritetens främsta argument var att "vi måste komma till beslut"och att
innehållet i beslutet tydligen var underordnat. Min uppfattning är att beslutets
kvalitet är det viktiga och att en återremiss var på sin plats.

Då min återremiss inte fick något gehör reserverar jag mig mot KS majoritetens
beslut.

Yngve Berlin kommunistiska Partiet.

..... ..


