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..KOMMUNFULLMAKTIGE

Sammanträdestid: 2013-04-25 Kl. 17.30-21.20
Ajournering19.05-19.35

Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal, Stadshuset,
Lysekil+

Beslutande

Se sid 2.

Tjänstemän: Övriga deltagande:

Lena Fischer, kommunchef, §§ 43-45 ArneLundqvist, vice ordförande kommunrevisionen,
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef, §§ 43-45 §§ 43-45
Ola Ingevaldson, administrativchef, sekr. Anita Larsson, ledamot kommunrevisionen,§§ 43-45

Håkan Olsson, PwC, auktoriseradrevisor, §§ 43-45
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BESLUTANDE:

Ledamöter

Mats Karlsson (M)
Margareta Carlsson (S)
Torbjörn Stensson (Obunden)
Klas-GöranHenriksson (S)
Jan-OlofJohansson (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
Margareta Lundqvist (S)
Kent Carlsson (S)
Eva Leandersson (S)
Roland Karlsson (FP)
CamillaCarlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidriksson-Buroher(FP)
Siw Lycke (C)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-MarieGovik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Fermell Lagrell (M)
FredrikLundqvist (M)
ElisabethÅkerman (M), §§ 44-62
Yngve Berlin (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
FredrikChristensson (C)
Ronald Rornbrant (LP)
Håkan Smedja(V)
ThomasFalk (SP)
Klas Mellgren (S)
FilipNordqvist (Obunclen)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,34 ordinarieledamöter och 5 ersättare
närvarande.

D* ,Siri/ll
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Ersättare

Solveig Aronsson (S)
Henrik Källén (K)
Lars-OlofStilgârd (LP)
ElisabethÅkerman (M), § 43
Bert Jonasson (FP)
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§43

NY LEDAMOT/ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: 2010-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2013-04-09utsett ElisabethÅkerman tillny ledamot i
kommunfullmäktigeför Moderata samlingspartiet efter John Berntsson.

Länsstyrelsen har i beslut2013-04-09utsett Lennart Staxäng tillny ersättare i
kommunfullmäktigeför Moderata samlingspartiet efter John Berntsson.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsen beslut2013-04-09

Kommunfulhnäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslutsamt att hälsa Elisabeth
Åkerman och Lennart Staxäzig välkomnatillkommunfullmäktige.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
:ä: :§1 “ 2%,
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§ 44

REVISIONSBERÄTTELSEAVSEENDE2012 ÅRS VERKSAMHETSAMT FRÅGA
OM ANSVARSFRIHET
Dnr: LKS

Kommunrevisionenhar 2013-04-16avlämnatsin revisionsberättelseför år 2012.
Kommunrevisionentillstyrker,att kommunfullmäktigebeviljarledamöter i styrelser och
nämnder ansvarsfrihetför år 2012.

Beslutsunderlag

Kommunrevisionensrevisionsberättelseför år 2012, 2013-04-16med årets
granskningsrapporter.

Yrkanden

Mats Karlsson (M),Torbjörn Stensson (obunden) och Ann-Charlotte Strömwall (FP): bifall
tillkommunrevisionensförslag att beviljakommunstyrelsen, övriga nämnder och
miljöberedningensamt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Ronald Rombrant (LP):

att fullmäktigebeslutaratt vägra kommunstyrelsensordförande ansvarsfrihet, främst mot
bakgrund av "affärerna" i KolholmarnaAB/småbåtshamnsxrerksamheten,men också mot
bakgrund av brister vad gäller ekonomistyrning(budgetprocess, ekonomistyrningsprinciper,
brister i uppsiktpliktgentemot nämnder och bolag).

att fullmäktige med omedelbarverkanåterkallarordförandeuppdrageti kommunstyrelsen,
ordförandeuppdraget i kommunstyrelsensutskott samt ordförandeuppdraget i Lysekils
Stadshus AB samt

att kommunstyrelsen i övrigt, nämnder och miljöberedningbeviljasansvarsfrihet.

Håkan Smedja(V),Klas Mellgren (S), Emma Nohrén (MP),ThomasFalk (SP) och Yngve
Berlin (K): bifalltillRonald Rombrantsyrkande.

Ann-Charlotte Strömwall (FP): med ändring av tidigareyrkande,att samtliga ordinarie
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen inte beviljasansvarsfrihet med hänvisning till
vad revisorerna framfört, i övrigt bifalltillkommunrevisionensförslag.

Camilla Karlsson (FP): bifalltillAnn-Charlotte Strömwalls yrkande.

Ajournering

Sammanträdetajournerasunder tiden 19.05 - 19.35. Efter ajourneringen leder 2:e vice
ordföranden Margareta Carlsson (S) sammanträdeti resterande del av detta ärende.

Jäv

I enlighet med 5 kap. 2o§a KL deltar inte följande ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen 2012 i handläggningenoch besluteni resterande del av detta ärende:

Justerare:
f, j,

Utdragsbestyrkande:
WC! vi 44115
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Mats Karlsson (M), Jan-OlofJohansson (S), Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson
(obunden),Yngve Berlin (K),Ann-Charlotte Strömwall (FP), Fredrik Lundqvist (M), Klas-
Göran Henriksson (S), Yngve Larsson (FP), Hans Nordlund (M), Håkan Smedja(V),Britt-
Marie Didriksson-Burcher (FP), Margareta Lundqvist (S), Per-GunnarAhlström (K), Fredrik
Christensson (C), Inge Löfgren (MP) och Sven-GunnarGunnarsson (S).

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå kommunrevisionensm.fl. förslag att beviljakommunstyrelsen, övriga
nämnder och miljöberedningensamt de enskildaförtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet
mot Ronald Rombrants m.fl. yrkandeatt inte beviljakommunstyrelsensordförande
ansvarsfrihet och att återkallauppdragen som ordförande i bl.a. kommunstyrelsenmot Ann-
Charlotte Strömxvalls yrkandeatt samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen inte
skall beviljasansvarsfrihet.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionensm.fl. förslag att bevilja
kommunstyrelsen, övriga nämnder och miljöberedningensamt de enskildaförtroendevalda i
dessa organ ansvarsfrihetmot Ronald Rombrantsm.fl.yrkandeatt inte bevilja
kommunstyrelsensordförande ansvarsfrihet och att återkallauppdragen som ordförande i
bla. kommunstyrelsen mot Ann-Charlotte Strömwalls yrkandeatt samtliga ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen inte skall beviljasansvarsfrihet. Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunrevisionensförslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden anger, att kommunrevisionensförslag är huvudförslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrantsm.fl.yrkandemot Ann-Charlotte Strömwalls m.fl.
yrkandeför att utse motförslag tillhuvudförslaget.

Propositionpå kommunrevisionensförslag som är huvudförslag mot det yrkandesom

kommunfullmäktigeutser som motförslag.

Propositioner

Ordföranden ställer propositionpå Ronald Rombrants m.fl. yrkandemot Ann-Charlotte
Strömwalls m.fl. yrkandeför att utse motförslag tillhuvudförslaget och finner, att
kommunfullmäktigeutser Ronald Rombrants m.fl. yrkandetillmotförslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för att utse Ronald Rombrantsm.fl.yrkandetillmotförslag.

Nej-röst för att utse Ann-Charlotte Strömwalls m.fl.yrkandetillmotförslag.
Justerare: Utdragsbestyrkande:

a: :Earl/få
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Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 13 ja-röster och 9 nej-röster att utse Ronald Rombrants
mil.yrkandetillmotförslag (se omröstningsbilaga).

Propositionpå kommunrevisionensförslag som är huvudförslag mot Ronald Rombrants
mil. yrkande.

Ja-röst för bifalltillkommunrevisionensförslag.

Nej -röst för bran tiliRonaldRombrants mn. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 9 ja-röster och 13 nej-röster att bifallaRonald Rombrants
m.fl.yrkande (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt xrägra kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet, främst
mot bakgrund av ”affärerna” i KolholmarnaAB/smäbätshamnsverksamheten,men också
mot bakgrund av brister vad gäller ekonomistyrningCbudgetprocess,
ekonomistyrningsprinciper,brister i uppsiktpliktgentemot nämnder och bolag).

Kommunfullmäktigebeslutaratt med omedelbarverkanåterkallaordförandeuppdraget i
kommunstyrelsen, ordförandeuppdragct i kommunstyrelsensutskott samt
ordförandeuppdraget i LysekilsStadshus AB.

Kommunfullmäktigeantecknar tillprotokollet, att ledamöter i styrelser och nämnder inte
deltar i handläggningenav ärendet om ansvarsfrihet för respektiveverksamhet.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen i övrigt, övriga nämnder,
miijöberedningenoch de förtroendevalda i dessa organ beviljasansvarsfrihet för 2012 års
förvaltning och räkenskaper.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamöterna CamillaCarlsson (FP) och Siw Lycke (C) skriftlig
reservation.

Beslutet skickastill

Roland Karlsson
Samtliga nämnder
Miljöberedningen
Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.eâ/ør/ê r



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-04-25 7 (32)

  
 

 
 

§44
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJAVST-

_ _-
--
--

Jäv--
Jäv j_

X --
_-
_-

X Jäv _-
_-
2-

Jäv:-
Jäv j_

K-
:-
_-
_-
Ei_-
_-
_-

Britt-MarieK'e11ren Henrik Källén
--
_-
I_
--
_-
_-
_-
i_
2-
:-
_ti_
K-
u_
:-
--
--

Jäv--
2-

Marianne Larsson _
FiliNordvist _
Sven-GunnarGunnarsson X i  

 
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

Kommunfulimäktige 2013-04-25

NARVARO-/ OMROSTNINGSLISTA VOTERJNG2

§ 44
KOMMUNFULLMAICTIGE JA NEJ AVST

_ _

-
J.an-OlofJohansson

L.å
L4Hg

u'LaD3<1

nu

<1

<1

e...'å

Z

MNMNMNNNNN
NNNMNNNNMNMNN

NMMNMNMMMNMMMNMN
ä:<

§5<.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION

Undertecknad reserverar sig härmed mot beslutetsom togs av kommunfuâimäktiges
majoritet torsdagen den 25 april 2013 gällande ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
ordförande.

Reservatlonen gäller Ronald Rombrants yrkandesom vann kommunfullmäktigesmajoritets
gillande, att inte ge kommunstyrelsens ordförande ansvarsfrihet, vilketen enad kommun-
revision föreslagit kommunfullmäktige.

Jag anser att har en enig kommunrevison, tillsammansmed den auktoriseraderevisorn före-

slagit ansvarsfrlhet för kommunstyrelsen och dess ordförande, är det bedrövligtatt peka ut

en person nämligen kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson.

Jag reservera mig också för det mycket dåliga sätt kommunfullmäktigemötetgenomfördes.
Efter ajourneringgjordes inget nytt upprop, vitket enligt kommunallagen skall göras. Detta
innebär att om denna paragraf överklagastill förvaltningsdomstolen så skulle med stor
sannoriikhet beslutetogêitigförklarasl

Vidare var det en rörig styrning av kommunluilmäktigesandre vice ordförande, som inte
klarade av att styra mötet, en tjänsteman fick ta över vice ordförandens roäl. Vidare upp-
mandes kommunstyrelseledamöternaanmäla jäv av ordinarieordförande Sven-Gunnar
Gunnarsson. Ledamöter begärde ordningsfråga men blev nedtystade.

Jag anser att det var sorgfigt att inte någon anmälde ajournering för att fortsätta mötet nästa

dag, när ett kunnigt presidie kunde genomföra mötet och omröstningen under ordnade
former.

Min förhoppning är att kommunfuilmäktigesmöten hädaneftervisas både med webb kam-
ror och Ejudsändningså att man skall kunna se och höra vad som hänt under kommnnfulf-
mäktiges möte.

Vi år många som är chockade efter detta konzmunfulimäktigemöte.

Lysekil den 1 maj 2013.

ø l

.fLlII/..,./&,
Camllia Karlsson (FP)

7 - ç/_j_,Ömsrrkc/rsât:
232741159 ÅL/c-Ãáá/

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§45

BOKSLUTOCH ÅRSREDOVISNINGFÖRÄR 2012
Dnr: LKS 2013-113-042

Ekonomienhetenhar upprättat bokslut för år 2012. Bokslutet ingår som en del i
kommunstyrelsensårsredovisning.Årsredovisningen skall 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 uppgick till18,4 mnkr. Realisationsvinstervid
försäljning av tillgångarpå 8,7 mnkr och återbetalningav AFA-premiermed 16,1 mnkr
påverkarresultatet positivt. Ägartillskottpå 7,0 mnkrtillLysekilsStadshus 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 mnkr jämfört med 2011. Ökade intäkter inom
bygglovsverksamhetenoch ökade bidragfrån staten samt intäkter i samband med
försäljningar av tillgångar.

Verksamhetenskostnader ökade med 25,1 mnkrjämfört med 2011. Lönekostnadsökningarna
var 20,0 mnkr motsvarande 3,6 procent. De externa hyreskostnadernaökade med 19,3 mnkr
vilketförklarasav att kommunenhyr tidigare ägda fastigheten för särskildaboenden och nya
gymnasieskolan.Avskrivningarnauppgick till23,8 mnkrvilketär i nivå med 2011.

skatteintäkteroch ganerella statsbidrag
Utdebiteringenför Lysekilvar 22,06kr. skatteintäkteroch statsbidraginklusivekommunal
fastighetsavgiftuppgick till708,6 mnkrvilketär 7,7 mnkr lägre än 2011. Lysekilseget
skatteunderlagökade med 0,5 procent. Kommunens skattekraftsom procent av

medelskattekraften
i riket uppgick i taxering2012 till93,4 procent.

Finansnetto

Kommunens finansnettovar positivt och uppgick till 1,3 mnkr. Kommunens finansiella
intäkter bestårtillstörsta delen av ränteintäkter för reverslån samt borgensavgifter för
borgen tillde kommunalabolagen. Det fortsatt gynnsamma ränteläget för lån bidrartilldet
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 realisationsirinstervid
fastighetsförsäljningarmotsvarande 8,9 mnkr.
Balanskravutredningenvisar ett resultat om 0,3 mnkr. Detta innebäratt kommunen, om än
med knapphet, uppnår balanskravet. Det positiva resultat som kommunenskoncern
Stadshus AB genererar kan inte medräknasenligt gällande regler. Avde aktieägartillskott

Justerare:
, ,q Utdragsbestyrkande:

55:. §16” 011/7973
y (få,
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som lämnats tillkoncernenunder året på 7,0 mnkr har 3,0 mnkrutgjort avdrag i
balanskravsberäkningen.
Kommunensutdebiteringhar varit oförändrad 22:06 kr per skattekrona.Sänkningen med 43
öre från föregående år förklarasav den skatteväxlingsom genomförts i samband med
förändring av kollektivtrafiken.Låneskulden uppgick till244,1 mnkrvilketinnebär en

sänkning med 8,7 mnkr. Denna amortering motsvarar reavinsterna från försäljning av

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

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-03-27 med årsredovisning 2012.

Kommunstyrelsensprotokoll 2013-04-03, § 50

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Klas Mellgren (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa 2012 års bokslut med redovisad resultaträkning,
balansräkningoch kassaflödesanalys.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastsällabalanskravsutredningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt godkänna kommunstyrelsens årsredovisning.

Anmärkning

I anslutningtillbehandlingenav årsredovisningen anordnades allmänhetens frågestund.
Ingen fråga ställdes.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga boiag
Kommunrevisionen
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 46

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

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-18med bilagor
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-03,§ 60

Yrkanden

ThomasFalk (SP),Jan-OlofJohansson (S) och Inge Löfgren (MP): bifalltill
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen anta
detaljplan för Skaftövandrarhem, Skaftö Backa3:152, upprättad 2013-02-28.

Beslutet skickastill

Samhallsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
75 Z:
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§ 47

IT-INFRASTRUKTURPLANFÖR LYSEKIL
Dnr: LKS 2013-129-269

Kommunfullmäktigebeslutade2011-03-24, § 44 att bifallamotionen från Christina Rörvall-

Dahlbergoch Siv Lycke o1n bredbandsutbyggnadpå landsbyggden.

Kommunens Lrtgångspunkt för arbetet med att genomföra utbyggnaden av fiberpå
landsbygden måste en IT-inñastrukturplan tas üam och antas av kommunfullmäktige.
Näringslivsenhetenuppdrogs att i sammarbetemed IT-enheten utarbeta ett förslag tillen IT-

infrastrukturplan.

Medel har avsatts i investeringsbudgeten for 2013.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2013-03-25 med bilagor
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-03, § 61

Yrkanden

Fredrik Christensson (C): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta IT-infrastrukturplanen för Lysekilskommun i enlighet
med upprättat förslag.

Beslutet skickastil]

Näringslivsenheten
IT-enheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

u/



LYSEKlLS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
 

Kommunfullmäktige 2013-04-25 E4 (32)

§ 48

MOTIONANGÅENDE UTBILDNINGOCH KOMPETENSUTVECKLING
Dnr: LKS 2012-367-027

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

kommunfullmäktigebeslutarom att inför utbildningoch kompetensutveckling inom alla
ämnen för förvaltningar, nämnder, utskott och kommunalabolag inom Lysekilskommun
alitid 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 stort nätverk och har idag etablerat sig i moderna lokalermed tillgångtill
senaste teknik inom många områden, vilketskapar bra förutsättningar att möta kommunens,
brukarnas och näringslivets behovpå ett professionellt sätt. Lysekil,Sotenäs gymnasie-och
vuxenutbildningsnämndställer sig positiva tillmotionen.

Kommunledningskontoretser liksomgymnasie-och wixenutbildningsnämndenpositivt 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 skall vända sig tillCampus Väst först. Det kan ñnnas tillfällen
där det av olika skäl kan vara mest praktiskt för kommunens förvaltningar att, beroendepå
utbildningenskaraktär eller av tidsmässiga skäl, kontakta utbildningsleverantörerdirekt.

Beslutsunderlag
Motion 2012-10-02
Protokoll från kommunfullmäktige2012-10-25, § 169
Protokollfrån LysekilSotenäs gymnasie-ochvuxenutbildningsnämnd2012-12-12, §59 med
tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-02-04
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 36
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-04-03, § 51

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontoretanfört
anse motionen besvarad.

Beslutet skickastill

Motionärerna
FörvaltningschefCampus Väst

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 49

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTGÖRA KUNGSGATANTILLEN
GÃGATA
Dnr: LKS 2010-14-311

I ett medborgarförslag 2010-010-13 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 affársidkarna längs gatan. Efter ytterligareberedning
av frågan fattade kommunfullmäktigei 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
undervintern utarbetatett förslag tillgåfartsgata på Kungsgatan inför sommaren 2013 som

ledningsutskottet2013-02-13ställde sig positiv till.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-01-13
Protokoll från kommunfullmäktige2010-01-28, § 10

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-02-15
Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2010-08-09
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-03-12
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 44
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-04-03,§53

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontorethar
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Samhäilsbjrggandsförvaltningen
Utvecklingsenheten

 

Justerare:
, _I_

Utdragsbestyrkande:
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§ 50

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 motionentillkommunstyrelsenoch
socialnämnden.

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

Beslutsunderlag

Susanne Badens motion 2009-12-06
Protokoll från kommunfullmäktige2009-12-17, § 165
Protokoll från Socialnämnden 2010-02-23, § 21 med tjänsteskrivelse
Protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-31, § 58
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 45
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2013-03-26
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-03, § 54

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisningtillvad administrativechefen anfört anse

motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Motionären
Socialförsraltningen
Individ-och myndighetsnåmnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§51

MEDBQRGARFÖRSLAGOM ATI' INRÄITAETI' PRIS FÖR ATI' PREMIERA
FORTJANSTFULLAINSATSERI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2012-57-109

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 varierastort 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
Kommunstyrelsensprorokoll 2013-03-04,§ 55

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamedborgarförslaget.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsenatt utarbeta ett regelverkkring
ett pris för att premiere förtjänstfulla insatser i Lysekilskommun.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Kommunledningskontoret

 

Utdragsbestyrkande:Justerare; »Ås”- ár. 3-
/
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§52

MEDBORGARFÖRSLAG- ÅTERINFÖRHABILITERINGSERSÄHNINGENFÖR
DELTAGARNA1 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 kommunstyrelsensom verkställerdaglig verksamhetvarför vård- och
omsorgsnämnden avstått från att lämna yttrande.

Arbetsmarknadsenhetenhar i yttrande 2013-02-20 avstyrktmedborgarförslagetmed
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 rnyndighetsnämndensprotokoll 2013-02-12,§ 47
Vård- och omsorgsnämndensprotokoll 2013-02-14, § 22.

Tjänsteskrivelse från enhetschefen för arbetsmarknadsenheten2013-02-20
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 49
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-03, § 56

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S), Roland Karlsson (FP) och Torbjörn Stensson (obunden): att med
hänvisning tillvad arbetsmarknadsenhetenanfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Yngve Berlin (K): Bifall tillmedborgarförslaget.
Håkan Smedja(V): Bifall tillkommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:
Propositionpå kommunstyrelsensförslag mot Jan-OlofJohanssons m.fl.yrkandeatt
medborgarförslagetskall anses besvaratmot Yngve Berlins yrkandeom bifalltill
medborgarförslaget
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-OlofJohanssons m.fl.
yrkandeatt medborgarförslagetskall anses besvaratmot Yngve Berlins yrkandeom bifalltill
medborgarförslagetoch finneratt kommunfullmäktigebeslutarbifallaJan-OlofJohanssons
m.fl. yrkande.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad arbetsmarknadsenhetenanfört anse

medborgarförslagetbesvarat.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Arbetsmarknadsenheten
Individ-och myndighetsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§53

MOTION OM ÅTERINFÖRANDEAVFLITPENG/HABILITERINGSERSÃTTNING
Dnr: LKS 2010-328-739

Klas-GöranHenriksson (S) har i en motion 2010-09-07 föreslagit att återinföra
flitpeng/habiliteringsersättningför de som arbetar inom kommunens dagligaverksamhet.

Kommunfullmäktigesordförande remitterade motionentillkommunstyrelsen och
arbetsmarkandsenheten.

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

Arbetsmarknadsenhetenhar i yttrande 2013-02-20 avstyrktmedborgarförslagetmed
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 från enhetschefen för arbetsmarknadsenheten2013-02-20
Ledningsutskottets protokoll 2013-03-13,§ 50
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-04-03,§ 57

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S) och Roland Karlsson (FP): att med hänvisning tillvad
arbetsmarknadsenhetenoch socialförvaltningenanfört anse motionen besvarad.

Yngve Berlin (K): bifalltillmotionen.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsensförslag att avslåmotionenmot Jan-OlofJohanssons mfl.
yrkandeatt motionenskall anses besvaradmot Yngve Berlins yrkandeatt motionen skall
bifallas.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Jan-
Olof Johanssons mil.yrkandeatt motionenskall anses besvaradmot Yngve Berlins yrkande
att motionenskallbifallasoch finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt bifallaJan-Olof
Johanssons mil. yrkande.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad arbetsmarknadsenhetenoch
socialförvaltningenanfört anse motionen besvarad.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
ä?? ?få KW?)
i á
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Beslutet skickastill

Motionären
Arbetsmarknadsenheten

Justerare: f., ,_
Utdragsbestyrkande:

/
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§54

RAPPORTFRÅN UTREDNINGSGRUPPENFÖR ÖVERSYNAVKOMMUNENS
POLITISKA ORGANISATION - REVIDERINGAVARVODESBESTAMMELSER
Dnr: LKS 2010-471-104

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

Utredningens målhar 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 kommunstyrelsens sammanträde2013-03-06lämnade gruppen en delrapport över sitt
arbete. Kommunstyrelsenantecknade delrapporten och beslutade i övrigt att behandla
ärendet och de förslag gruppen enats om på sitt sammanträdei april.

Beslutsunderlag

Utredningsgruppens tjänsteskrivelse 2013-03-11
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-04-03, § 48

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Emma Nohrén (MP): bifalltillkommunstyrelsensförslag med ändring att ordförandena i
vård- och omsorgsnämndenoch individ-och myndighetsnämndenskall ha ett arvode
motsvarande 25 % av prisbasbeloppet.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Emma Nohréns ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Emma Nohréns
ändringsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillEmma Nohréns ändringsyrkande

 

Justerare:
_a_ W _

Utdragsbestyrkande:
a. §5' rø-/vøi/lxl
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Omröstningsresultat

Kommunfuilmäktigebeslutarmed 16 ja-röster, 9 nej-röster och 14 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt göra följandejusteringar]tilläggtillBestämmelser om

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

Alvodesnivå
20 % av prisbasbeloppet

Befattnin
Ordföranden i Individ- och myndighetsnämnden,vård- och

snämnden samt bildnin- snämnden
Ordföranden 1 b ' ' nadsnamndn

_ _

" % av risbasbelon et15
Tre ledamöter i ekonomiutskottettillikastyrelse i Lysekils 10 % av prisbasbeloppet
Stadshus AB
Vice ordföranden i Lysekil-Sotenäsgymnasie-och
vuxenutbildninsnämnd

Anmärkning1: Prishasbeloppet2013 = 44.500 kr.
Anmärkning2: Retroaktiv omräkning av arvoden för 1:a kvartalet skall ej ske.

5 % av prisbasbeloppet

§ 9 i nämnda bestämmelsererhåller följande lydelse:
"Förtroendevaldahar rätt tillersättning per dag och sammanträdeeller motsvarande med
belopp och på sätt som fullmäktigebeslutatenligt bilaga.Undantagnaär förtroendevalda
som uppbär ersättning enligt 7 § samt vissa förtroendevalda som uppbär begränsatarvode
enligt 8 § uppgående till 210 % av prisbasbeloppet."

Beslutet skickastill

Personaienheten
Nämndsekretariatet

Justerare:
f?

Utdragsbestyrkande:
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NARVARO-/ OMROSTNINGSLISTA VOTERJNG

_

§ 54
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJAVST
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 55

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) FRÅGOR OM EKONOMI,
ORDNING OCH REDA
Dnr: LKS 2013-96-049

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2013-03-17ställt följande frågor om ekonomi,
ordning och reda tillkommunstyrelsensordförande:

1. Kommunstyrelsensordförande: Vi är nu inne i mars 2013 och vi har ännu inte sett
tillnågot_förslag om ekonomistyrningsprinciper,när kommerjålllmäktigeattfå ett

förslagfrån kommunstyrelsen?
2. Kommunstyrelsensordförande: Varför är ekonomiutskottetskallelser och protokoll

inte utlagdapå kommunenshemsida?

3. Kommunstyrelsensordförande: Enligt de uppgifterjag harfått så skedde
avrapportering under 2012 endast2 gånger, stämmer detta?

4. Kommunstyrelsens ordförande: Kan du bekräftaatt varje nämndharfattatbeslut
om sin nämnds detaljbudget. När skedde detta isåfall, inte minst villundertecknad
veta när kommunstyrelsensjälv - i sin nämndsiroll -fattade beslutom

kommunstyrelsensdetalj-budget

Beslutsunderlag

Ronald Rombrant interpellation 2013-03-17.

Ledamoten Ronald Rombrantmeddelar, att han drar tillbakainterpellationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§56

INTERPELLA'_I_'IONTILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM LYSEKILS
STADSHUSFORDELNINGAVBEVILJATAGARTILLSKOTI'
Dnr: LKS 13-146-049

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2013-04-22ställt följande frågor till
kommunstyrelsensordförande med hänvisningtillkommunstyrelsensuppsiktspliktöver de
kommunalabolagen, bla. LysekilsStadshus AB och bolagets fördelning av beviljat
ägartillskott:

1. Varförbehöver LysekilsHamn AB 1 mkr i aktieägartillskott?

2. a) Varförskrivs värdet ned på aktierna i LysekilsHamn AB med 2 mkr? b)
Aktierna är bokförda i LysekilsStadshus AB, innebär detta inte att
kommunensbokförda värde på aktierna i LysekilsStadshus i konsekvensens
namn också ska nedskrivasmed 2 mkr (och därmed påverkakommunens
resultat?

3. Vad avses med "2 mkr som konsolideringför framtida förlusten?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2013-04-22.

Ordföranden meddelar, att interpellationen kommer att besvaraspå nästkommande
sammanträde.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.sv-gir åø/â* i:
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§ 57

ANIVIÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följande anmälningsärende:

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommunfullmäktige,val av ordförande respektive andre vice
ordförande i Miljönämndeni Mellersta Bohuslän

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommunfullmäktige,val av ny ledamot tillservicenämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§1- âiá* §26
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§58

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM I KOMMUNFULLMÄKTIGE
OCH INDIVID- OCH MYNDIGHETSNAMNDEN
Dnr: LKS 2010-380-102

Kristina Kihlberg(FP) har i en skrivelse 2013-03-26avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktigeoch individ- och myndighetsnämnden

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kristina Kihlberg2013-03-26

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbetesom nedlagts.

Beslutet skickastill

Kristina Kihlberg
Länsstyrelsen
Valberedningen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 59

AVSÄGELSEFRÅN UPgDRAG SOM ERSÄTTAREI MILJÖNÄMNDENI
MELLERSTABOHUSLAN
Dnr: LKS 10-380-102

Emma Norén (MP) har i en skrivelse 2013-04-09avsagt sig uppdraget som ersättare i
miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Emma Norén 2013-04-09

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbetesom nedlagts.

Nominering

Emma Nohrén (MP): att som ny ersättare i miljönämndeni mellersta Bohuslän utse Kerstin
Magnusson (MP), Gullvivevägen 19, Fiskebäckskil.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Kerstin Magnusson (MP), Gullvivevägen 19,
Fiskebäckskil,tillny ersättare i Miljönämndeni mellersta Bohuslän t.0.m. 2014-12-31.

Beslutet sldckastill

Emma Norén
Kerstin Magnusson
Sotenäs kommun/Miljönämndeni mellersta Bohuslän
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§60

AVSÄGELSEFRÅNUPPDRAG SOM LEDAMOT I BILDNINGSIEÄMNDENOCH
ERSATTAREI KOMMUNSTYRELSENOCH KOMMUNFULLMAICTIGE
Dnr: LKS 10-380-102

Daniel Nielsen (FP) har i en skrivelse 2013-04-11avsagt sig uppdraget som ledamot i
bildningsnämndenoch ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Daniel Nielsen 2013-04-11

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbetesom nedlagts.

Beslutet skickastill

Daniel Nielsen
Länsstyrelsen
Valberedningen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:2541:25» ?i
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§ 61

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAn/_rorI LYSEKIL-SOTENÄS
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNAMNDOCH HAYSSTADENLYSEKIL
UTBILDNINGSABSAMT ERSATTAREI KOMMUNFULLMAKTIGEOCH
LYSEKILSBOSTÄDERAB
Dnr: LKS 10-379-101, 10-380-102

Daniel Olofsson (FP) har i en skrivelse 2013-04-15avsagt sig samtliga sina kommunala
uppdrag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Daniel Olofsson 2013-04-15

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbete som nedlagts.

Beslutet skickastill

Daniel Olofsson
Länsstyrelsen
Valberedningen
LysekilsBostäderAB
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.s:».á'á“ áåøäzä
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§62

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAGSOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Anneli Strand (S) har i skrivelse 2013-04-18avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Anneli Strands skrivelse 2013-04-18.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbete som nedlagts.

Beslutet skickastill

Anneli Strand
Länsstyrelsen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.rie ,WA //ÅZK-LWW)


