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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Sven-GunnarGunnarsson (S) Anette Erlandsson (FP)
Mats Karlsson (M) Martin Hermansson (V), §§ 84-94
Margareta Carlsson (S) Henrik Källén (K)
Klas-GöranHenriksson (S) Curt Olsson (FP)
Jan-OlofJohansson (S) Bernt Ortner (S)
Maria Forsberg (S)
Siv Linnér (S)
Margareta Lundqvist (S)
Kent Carlsson (S)
Eva Leandersson (S)
Klas Mellgren (S)
Torsten Vikingson (S)
Roland Karlsson (FP)
Camilla Carlsson (FP)
Ann-Charlotte Strörnwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Siw Lycke (C)
FredrikChristensson (C)
Lars-Åke Olsson (FP)
Tom Govik (FP)
MarianneLarsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Formell Lagrell (M)
FredrikLundqvist (M)
ElisabethÅkerman (M)
Yngve Berlin (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Håkan Smedja(V), § 83
ThomasFalk (SP)
FilipNordqvist (Obunden)
Torbjörn Stensson (Obunden)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,34 ordinarie ledamöter och 4 ersättare
närvarande.
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§ 83

TERTIHALRAPPORTPER DEN 30 APRIL2013
Dnr: LKS 2013-164-042

Kommunens resultat per den 30 april uppgår till5,4 mnkrvilketår en försämring med
1,2 mnkr jämfört med samma period 2012. Resultatet borde vara betydligthögre eftersom
fleraverksamheters kostnader ligger under senare delen av året.

Det budgeterade resultatet för 2013 som togs av kommunfullmäktigei december2013 var 4,3
mnkr. Ett helårsresultat på -18,3 mnkr innebär en budgetavvikelse om 22,7 mnkr.
Bokslutsprognosenmed resultatet -18,3 mnkr innebär att kommunfullmäktigesmål inte
kommer att uppnås vid årets slut. Det innebärvidare att balanskravet, som regleras i den
kommunala redovisningslagenoch som säger att intäkternaskall vara större än kostnaderna,
inte uppfylls.

Bestlutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-06-03med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-06-12,§ 97

Yrkanden

Mats Karlsson (M), ThomasFalk (SP), Jan-OlofJohansson (S), Klas-GöranHenriksson (S)
och Emma Nohrén (MP): bifalltillkommunstyTelsensförslag.

Roland Karlsson (FP):

Attbildningsnämndenmed hänvisningtillsin redovisning och framställanom extra medel
för att klara 2013 års drift, tillförs8 miljonerur den i budgeten centralt avsatta
omstruktureringsfondenpå 11 miljoner.

Yngve Berlin (K):

- Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och 4-5.

- Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 om att uppmana samtliga nämnder och
styrelser att vidta åtgärder för att nå budget i balans vid årets slut och i stället att
nämnder och styrelser ges arbetsrooch tillförsnödvändiga medel.

- Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 3 om att arbetetmed
kommunfullmäktigeshandlingsplanprioriteras så att kraftfulla effekter uppnås under
året.

FredrikChristensson (C), Håkan Smedja(V),Torbjörn Stensson (obunden) och Yngve Berlin
(K): bifalltillRoland Karlssons yrkande.

Jan-OlofJohansson (S), Klas-GöranHenriksson (S), Mats Karlsson (M) och Emma Nohrén
(MP): avslag på Roland Karlssons yrkande.

Håkan Smedja(V): bifalltillkommunstyrelsensförslag i punkt 1 att godkänna
tertialrapporten.

Justerare: , Utdragsbestyrkande:
3,.) -Ya âZ/Åb:nåd J
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och 4.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 mot Yngve Berlins yrkandeatt i stället
nämnder och styrelser ges arbetsro och tillförs Iiödvändiga medel.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 3 mot Yngve Berlins avslagsyrltande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 5 mot Roland Karlssons m.fl. yrkandeatt

bildningsnämndenmed hänvisning tillsin redovisning och framställanom extra medel för
att klara 2013 års drift, tillförs 8 miljonerur den ibudgeten centralt avsatta

omstruktureringsfondenpå 11 miljoner.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag i punkterna 1 och 4 och finner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslagen.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 mot Yngve Berlins
yrkandeatt i stället nämnder och styrelser ges arbetsrooch tillförsnödvändiga medel och
finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 3 mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch ñnner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Ordföranden ställer propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 5 mot Roland
Karlssons m.fl.yrkandeatt bildningsnämndenmed hänvisningtill sin redovisning och
framställanom extra medel för att klara 2013 års drift, tillförs 8 miljonerur den i budgeten
centralt avsatta omstruktureringsfondenpå 11 miljoner.Ordföranden finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillRoland Karlssons m.fl.yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 19 ja-röster, 18 nej-röster och 1 ledamot som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna tertialrapporten.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigebeslutaratt uppmana samtliga nämnder och styrelser att vidta åtgärder
för att nå budget i balans vid årets slut.

Kommunfullmäktigebeslutaratt arbetetmed kommunfullmäktigeshandlingsplanprioriteras
så att kraftfullaeffekter uppnås under året.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen för egen del återkommermed en

redovisningav åtgärder för att hålladen fastställdabudgeten för 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ekonomienhetenfår i uppdrag att återkommamed förslag
på hur omstruktureringsfondens 11 miljonerska användas.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamöterna Roland Karlsson (FP) och Fredrik Christensson (C)
skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Samtliganämnderoch styreler
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO-/OMRÖSTNINGSLISTA I VOTERING
§ 83

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
M Mats Karlsson
S;I
-Ã
X1

Torbjörn Stensson -1
Carniila Carlsson IX
Yngve Berlin -Z
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist -Ä
Ronald Rombrant _121
Klas-GöranHenriksson *

_-
-E
-Ã
X1
21
-I
_-
-1
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-1
-1
-1
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--SI
_-
XI
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i_
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_ÃZI
_-
X1
-i
XI
11
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X1
XI
-1
K_

19 18 1

 

Justerare: .g Utdragsbestyrkande:
. , .

'År ”

559 f; 6 (7/4)
J63h-



LYSEKILSKOMMUN
Kommunfullmäktige

Justerare:

:sä- 514

Sammanträdesprotokoll
2013-06-27

Reservation i Lysekilskommunfullmäktige
Ärende 2 den 27 juni 2013

Tertialbokslut1 per den sista april 2013

Biidningsnämndens har tagit beslut E februari som resuiterat l en begäran om
utökad ram med 11 miljoner kronor för 2013. Denna begäran har inte
blldningsnämnden fått svar på, trots upprepade muntliga framstälian.
Förvaltningen har på ett mycket konstruktivt och väi genomarbetatsätt beskrivit
sln situation. De konsekvenser som beskrivits, med biand annat stängning av

Gulimarsborg och nedläggning av Bergs skola, med påbörjan redan hösten 2013,
är för oss helt oacceptabelt. Det är därför nödvändigt att ge
Bildntngsförvaltnlngenoch nämnden klart besked. Vld budgetbeslutet för år 2013
finns 11 miljonerkronor avsatt för ändamål som kan behöva täckas upp med
extra medel, utöver de medel förvaltningarna fått i sin budget. För att ta del av
.s.k. omstruktureringspengarna, måste man redovisa sln de! i arbetet med de 33-
punkts program som skall bearbetasför att nå en budget! balans. De
beskrivningaroch konsekvenser som blldnlngsnämnden och förvaltningen har
redovisat, visar att man inte kan batansera årets budget utan tiilskott.

Det är med stor förvåning vi konstaterar att den nya vänsteralllansen med
soclaidemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, skaftöpartiet inte tar hänsyn till
det behov som BIldningsförvaitnlngen/nämndenså konstruktivt har redovisat.

Med hänvisning til! ovanstående reserverar undertecknade tili förmån
för eget yrkande:
Att Bildningsnämnden,med hänvisning tillsin redovisning och
framställan om extra medel för att Idara 2013 års drift, tillförs 8 miljoner
ur den i budgeten centralt avsatta omstruktureringsfonden på 11
mtijoner kronor.

( * .›t""-'“t;

CEHTERFARTJET

Fredrik Christensson

 
Roland Karlsson

Utdragsbestyrkande:
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Ajournering

Kommunfullmäktigessammanträdeajourneras under tiden 19.10-19.25 varefter nytt upprop
genomförs.
Ordföranden konstaterar, att kommunfullmäktigeär församlat med 33 ordinarie ledamöter
och 5 ersättare.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

,§1 576” “g-Y/ü/ü



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-06-27 9 (22)

§84

BUDGETRANIARFÖR 2014
Dnr: LKS 2013-209-041

Inför arbetet med budgetramar'har anvisningaroch tidplan skickats ut. I materialetingick
demografiska förutsättningar samt resursberäkningmed förslag om tilldeladeramar för
respektive nåmnd/förvaltning. Resursberäkningen- som utgår från den senaste
skatteprognosen samt centrala poster såsom lönerevision2013 och 2014 samt finansiella
intäkter och kostnader - påvisade ett effektiviseringsbehovpå sammanlagt13,5 mnkr.

Dialoger har hållitsdär förvaltnings- och enhetschefer muntligt redogjort för volym- och
verksarnhetsföråndringarför 2014 samt kommenterat Övergripande konsekvenser av

förslagna tilldeladeramar. På dialogernahar ekonomiutskottet, tjänstemän från
ekonomienhetensamt nämndernaspresidier deltagit.

Budgeterat resultat uppgår i förslaget tillett överskott på 8,8 mnkr. Detta motsvarar

1,2 procent av skatteintäkternavilketär i enlighet med fullmäktigebesluti december2012.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-06-04med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-06-12,§ 98

Yrkanden

Mats Karlsson (M), Jan-OlofJohansson (S), Emma Nohrén (MP), ThomasFalk (SP), Roland
Karlsson (FP), FredrikChristensson (C), Torbjörn Stensson (obunden) och Ann-Charlotte
Strömwall (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K):

Avslagpå kommunstyrelsens förslag och i stället att ta fasta på innebörden i de
konsekvensbeskrivningar*verksamhetsansvarigagjort och därför inleder en öppen dialog
under hösten för att få politiskmajoritet för en nödvändigförstärkningav budget för 2014.
En kommunal skattehöjningsom förstärkerbudget 20-30 mnkr är ett alternativ.

Mats Karlsson (M): avslagpå Yngve Berlins yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 1 att fastställa förslag tillpreliminära
nämndsvisa ramar i budget 2014 mot Yngve Berlins yrkandeatt ta fasta på innebörden i de
konsekvensbeskrixrningarverksamhetsansvarigagjort och därför inleder en öppen dialog
under hösten för att få politisk majoritet för en nödvändig förstärkningav budget för 2014.
En kommunalskattehöjningsom förstärkerbudget 20-30 mnkr är ett alternativ.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att fastställabudgeterat överskott till8,8
mnkrmot Yngve Berlins avsiagsyrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositioner

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsensförslag i punkt 1 att fastställa förslag
tillpreliminära nämndsvlsa ramar i budget 2014 mot Yngve Berlins yrkandeatt ta fasta på
innebörden i de konsekvensbeskrivningarverksamhetsansvarigagjort och därför inleder en

öppen dialog under hösten för att få politiskmajoritet för en nödvändig förstärkningav

budget för 2014. En kommunalskattehöjningsom förstärkerbudget 20-30 mnkr är ett
alternativ. Ordföranden ñnner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillYngve Berlins yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 33 ja-röster, 3 nej-röster och 2 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag i punkt 2 att fastställa
budgeterat överskott till8,8 mnkrmot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch ñnner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa förslag tillpreliminära nämndsvisa ramar i budget
2014. Ramarnautgör planeringsförutsättningarinför höstens detaljbudgetarbeteoch skall
noggrant konsekvensbedömas.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställabudgeterat överskott till8,8 mnkr.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Yngve Berlin (K) skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:

.eävváfkâf t?



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll

 

 
  

 

   

Kommunfulimäktige 2013-06-27 11 (22)

- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 84

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
11
11
X1

Roland Karlsson a ZZ
Torbjörn Stansson X1
Camilla Carlsson 11
Yngve Berlin ZZ
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist 11
Ronald Rombrant 1111
Klas-GöranHenriksson
11
?I
11
11
ZZ
XI
ZZ
11
11
11
11
11
ZZ
1111
ZZ
ZZ
ZZ
?Z
11
L111
?I
TX
ZZ
11
11
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
-I

33 3 2

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation

"Förslag tiil preliminära ramar i budget 2014"

Vi tycker det är anmärkningsvärtatt fulimäktlgemajoritetenenvist fortsätter att driva
igenom förslag till budgetramar som inte har ett uns med den krassa verkligheten att
göra.
För exakt ett år sedan, när beslut togs om den budget vi idag brottas med fanns inte
tlllstymrnelse till konsekvensbeskrlvning.Men den som ville och vågade se till
verkligheten kunde ändå döma ut budgetramen som fullständigt otillräcklig.Men
inför årets beslut i kommunfullmäktige har nämndernas verksamhetsansvariga
levererat tydliga konsekvens-och riskanalyserom hur 2013 års underfinansierade
budget drabbat medborgarna.
Trots detta! beslutarfuiimäktigemajoritetenatt 2014 års budget skall baseras på
2013 års rarn där det saknas 20-30 milj. Som om detta inte var ödeläggande nog
föreslås ytterligare "anpassningsbehov/sparbeting"på 9,5 milj. kr. Hur tänker man?

"Det är inte bra att staten tillför kommunerna mer ekonomiska resurser, det
förhindrar nödvändig strukturomvandling"Detta Moderatideologiska konstaterande
som fälldes av Staxäng i en budgetdebatt, gröper år efter är ur kommunernas
ekonomier. Ju mer regeringen skattebefriargrupper som inte har behov av det, ju
mer tvingas kommunerna skära ned sin verksamhet för de som har behov.

Denna orättfardiga omfördelning tvingar oss att vädjatill den lokala solldariteten och
förstärka kommunens ekonomi med ökat skatteuttag. Det är sorgligt att behöva
drabba medborgarna med denna pålaga. Men de effekter pâ kommunal verksamhet I
och service som de föreslagna budgetramarna leder till drabbar ännu hårdare och
orättvlsare.

Kommunistiska ?artist blev när 2013 års budget klubbades, ensamt om att ha mod
att föreslå en skattehöjning. Därför yrkade Kommunlstiska Partiet:

Att kommunfullmäktigesledamöter måste ta fasta pâ innebörden i de
konsekvensbeskrivningarverksamhetsansvarigagjort och därför inleder
en öppen dialog under hösten för att få politiskmajoritet för en nödvändig
förstärkning av budget för 2014. En kommunal skattehöjningsom
förstärker budget 20-30 mnkrär ett alternativ.

Vårt förslag att få en bred dialog l kommunfullmäktigeom nödvändigheten av att
förstärka totaibudgeten föll.

Istället beslutadesatt - totairamen skulle baseras på 2013 års budget minus 9,5
miljoneroch att nämnderna inbördes skulle kriga inom denna otillräckligabudget-
ram.

Jag reserverar mig mot kommunfullmäktige majoritetens beslutl

Yngve Berlin, kommunistiska Partiet Lysekil den 27 juni 2013

á%gu5%%n#4g,  

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§85

DETALJPLAN_IFÖR GULLMARSSTRANDDELAVSKAFTÖ-FISKEBÄCK1:480
M.FL.FISKEBACKSKIL,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-94-214

Ett förslag tilldetaljplan för Gullmarsstrandmed hotell- och konferensändamälhar
upprättats och varit ute pä samråd, 2011-07-29 till2011-09-12, och utställning, 2013-01-11
till2013-02-08.
Nya detaljplaner har under åren tagits fram i takt med att verksamhetenpå hotell- och
konferensanläggningenGullmarsstrandhar successivt utvecklats och förändrats. I samband
med att ägarna tillanläggningen uttryckt behovav ytterligare utbyggnad, för att få möjlighet
att utveckla verksamheten,ska en ny detaljplan som ersätter flerabefintligadetaljplaner
upprättas för hela området.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en utökning av

verksamhetenpå hotell- och konferensanläggningenGullmarsstrandgenom utökade
byggrätter. Planen syftar också tillatt säkra allmänhetens tillträdetillstrandomrädeoch
bryggor vid vattnet. Förslaget innebärbl.a. att Gullmarsstrandsanläggningenges en utökad
byggrätt för att möjliggöra en inbyggnadav beñntligveranda på Societetshuset. Byggrätten
utökas mot vattnet och mot parkeringeni söder.

Den gamla pensionatsbyggnadenKlinten föreslås i den nya detaljplanenges en fortsatt
möjlighet tillutbyggnad mot Strandvägenenligt befintligdetaljplan. Samtidigt önskas att
förutom användningsom hotell- och konferensanläggning,ska byggrätten på Klinten kunna
användas för bostadsändamâl.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivning2013-05-23 med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll från 2013-06-05,§ 82

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med kap 29 § Plan- och bygglagen (198710) anta

detaljplan för Gullmarsstrand, Skaftö-Fiskebäck1:480 m.fl., Lysekilskommun upprättad
2013-01-07.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§86

BOENDESTRATEGIDEL 2
Dnr: LKS 2010-491-218

Boendestrategi del 2 är en del i kommunens arbete för att nå visionen om ett ökat helårs-
boende. Boendestrategi del 2 sammanfattarden politiskaviljanför hur kommunenska
bedrivaden fysiska planeringen. I strategin finns även förslag pä konkreta åtgärder för hur
kommunenpå sikt ska öka invånarantaletfrån nuvarande 14 347 (1 nov 2012) till
15 500.

Mål, strategieroch åtgärder bygger främst på förslag som kommunstyrelsens ledamöter
arbetade fram under en workshopvåren 2012, men även på förslag som kommit in från
andra som bor och verkari Lysekilskommun.

Boendestrategi del 2 har varit utsänt på remiss tillpolitiskapartier och kommunalainstanser
från 2013-01-23 till2013-04-02.En muntlig föredragning av Boendestrateginhölls på
kommunfullmäktigessammanträdeden 2013-03-21.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-05-02,med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-15, § 99
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-06-05,§ 85

Yrkanden

Emma Nohrén (MP), Yngve Berlin (K) och FredrikChristensson (C): bifalltill
kommunstyrelsensförslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta Boendestrategi del 2, daterad 2012-12-20.

Kommunfullmäktigeger samhällsbyggnadsförvaltningenoch andra berörda förvaltningar i
uppdrag att bedrivaden fysiska planeringen i enlighet med vad som anges i dokumentet.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§37

REVIDERINGAVLOKALA MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTERFÖR
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-159-429

Sedan 2013-01-01 har en gemensam nämnd och förvaltningsorganisationför miljö- och
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekilssamt Sotenäs kommuner funnits. En viktig
förutsättning för nämndens arbete är att de tre kommunernahar en samordnad syn på
miljöfrågornaoch myndighetsarbetet.

Ett förslag tillgemensam utformning av de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterför de
tre kommunernahar arbetats fram. Då tidigare föreskriftervar liknandehar endast mindre
justeringarbehövtgöras.

Beslutsunderlag

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2013-04-18,§ 25 med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-06-05,§ 89

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tilllokala miljö- och
hälsoskyddsföreskrifterför Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigebeslutarsamtidigt att upphäva Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö (Kommunfullmäktige2000-03-16,§ 19).

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Utdragsbestyrkande:
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§88

RIQVIDERINGAVPLAN FÖR SAMHÄLLSSTÖRNINGOCH EXTRAORDINÄRA
HANDELSER - LEDNINGSPLAN SAMT INFORNLATIONSPLAN
Dnr: LKS 2013-184-016

Enligt lag (2006:544)om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskapåliggerdet kommunernaatt minska särbarheten i sin
verksamhetoch ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid.

En extraordinär händelse deñnierassom en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarligstörning eller överhängande risk för en allvarligstörning i viktiga
samhällsfunktioneroch kräver skyndsamma insatser från konnnunen.

Beslutsunderlag

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinära händelser
Informationsplanvid extraordinär händelse
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-15, § 115
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-05-28
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-06-05,§ 94

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta revideradplan för samhällsstörning och extra ordinär
händelse, ledningsplan, samt informationsplani enlighet med upprättade förslag.
Beslutet skickastill

Samtliga förvaltningar
Räddningstjänsten
Informatör
Säkerhetssamordnaren

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 89

MOTION OM LIVSMEDELSPOLICY
Dnr: LKS 2013-2012-053

FredrikChristensson (C) och Siw Lycke (C) har i en motion 2013-06-12föreslagit att
kommunen tar fram en livsmedelspoiicy.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

FredrikChristensson och Siw Lyckes motion 2013-06-12

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordföranåets beslut

Beslutet skickastill

Motionärerna
Kommunstyrelsen
Samhälisbgrggnadsförvaltningen/kostenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§90

MEDBORGARFÖRSLAGOM A'IT SE ÖVERMÖJLIGHETÃENTILLEN NY
SKOLBYGGNADI ANSLUTNINGTILLGRUNDSUNDS FORSKOLAS LOKALER
Dnr: LKS 2013-214-291

Fyra likalydandemedborgarförslaghar inkommit2013-06-11om att se över om

möjligheternañnns tillen ny skolbyggnadsom byggs i anslutningtillGrundsunds förskolas
lokaler.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagentillkommunstyrelsen
och bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-06-11

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Förslagsställarna
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden

 

Justerarc: Utdragsbestyrkande:
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§91

INTERPELLATIONTILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM VARFÖR
HARKOMMUNLEDNINGEN_ INTESVARATPÅ FINANSDEPARTEMENTETS
REMISS OM "INKOMSTUTJÅMNINGFÖR KOMMUNER OCH LANDSTING?
Dnr: LKS 2013-213-049

Yngve Berlin (K) har i interpellation 2013-06-11ställt följande fråga tillkommunstyrelsens
ordförande, eller likvärdig,varför har kommunledningen inte ens bernödatsig att svara på
Finansdepartementets remiss om ”inkomstutjämningför kommuner och landsting" som

skulle besvaratssenast 22 mars 2013?

Beslutsunderlag

Interpellation från Yngve Berlin (K) 2013-06-11.
Interpellationssvar 2013-06-27.

Kommunstyrelsensvice ordförande Mats Karlsson (M) lämnar följandesvar:

Nej, Lysekilskommun har inte lämnat svar på denna remiss. Jag har inte heller tagit
del av denna remiss.

Justerare:
F

Utdragsbestyrkande:
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§ 92

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORTÖVEREJ VERKSTÄLLDA
BESLUT 1:A KVARTALET2013
Dnr: LKS 2013-188-701

Individ- och myndighetsnämndenhar upprättat rapport tillsocialstyrelsen över ej verkställda
beslut1:a kvartalet 2013.

Bestlutsunderlag

Individ-och myndighetsnämndenbeslut2013-05-14 § 151
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-06-05,§ 81

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen

Beslutet skickastill

Individ- och myndighetsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§93

REDOYISNING AVMEDBORGARFÖRSLAGSQM KOMMUNFULLMÄKTIGE
HAR LAMNATTILLKOMMUNSTYRELSENFOR BESVARANDE

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över besvarademedborgarförslag som

kommunfullmäktigehar överlämnat tillkommunstyrelsen för besvärande.

Beslutsunderlag

Förteckning över besvarademedborgarförslag
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-06-05,§ 95

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 94

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följandeanmälningsärende:
Beslut från Kammarrätten i Göteborg 2013-06-12.Överklagandefrån Roland Karlsson på
kommunfullmäktigesbeslut2013-04-25. Kammarrätten avslåryrkandetom inhibition.
(LKS 2013-113042)

Kungörelse från Mark-och miljödomstolen,Vänersborgs tingsrätt 2013-06-05.Hallindens
Granit AB och ett antal enskildahar överklagatMiljöprövningsdelegationensbeslutom
fortsatt täktverksalnhet.

Inge Löfgrens skrivelse tillkommunfullmäktigeangående överklaganav
kommunfullmäktigesbeslut2013-05-30 § 69 om ny tolkningav bygglovsbefriadeåtgärder
utanför detaljplanelagtområde enligt plan- och byggiagens 9 kap 6 §.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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