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LYSEKILs SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55

Ajournering16.40-16.45
Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf. Per-GunnarAhlström (K)
Roland Karlsson (FP) Britt-MarieDidriksson Burcher (FP)
Bo Göthesson (S) ersätter Lars Björneld (FP)
Jan-OlofJohansson (S) Torbjörn Stensson (FP)
YngVe LaYSSOH (FP) FredrikChristensson (C),gick kl. 16.30
Ann-Charlotte Strönn-vall (FP)
Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Margareta Lundqvist (S)
Klas-GöranHenriksson (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Ola Ingevaldson, administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer: 101-115
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 Ordförande:

 

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-08-14 Justeringsdatum: 2013-08-22
Anslagsdatum: 2013-o8-ZÃ Anslagets nedtaganq 24”' 12,
Bevis om tillkännagivandeav justering:
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Övriga närvarande

Per Olsson, miljöenhetschef§ 101
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef§§ 101-106
Emelie Greiff, planeringsarkitekt§§ 104-106
Linnea Björk, landskapsarkitekt§§ 104-106
Malin Karlsson, planeringsarkitekt§§ 104-106
Joseñn Kaldo, plan-, byggioxr- och mätenhetschef §§ 104-106
YlwaLarsson, samordningsansvarig §§ 104-106
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§ 107
Heiena Svensson, ekonom §§ 107-108

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M1 4.0 =
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§ 101

STRATEGIFÖR DET MILJÖSTRATEGISKAARBETETINOM SOTENÃS,
MUNKEDALSAMT LYSEKILSKOMMUNER
Dnr: LKS 2013-160-439

Miljönämndeni mellersta Bohuslän har enligt beslutadereglementenuppdraget att stödja
och samordna det miljöstrategiskaarbetetsamt det lokala miljömålsarbetetpå uppdrag av

respektive samverkandekommun. Måletför uppdraget är att kommunernaaktivt ska
arbeta med miljömålsfrägoi*som berörvårt geografiska område för att tillsammansfrämja
och generera en god miljöoch en hälsosam kommun.

Ett förslag tillen gemensam utformning av strategiplan för det miljöstrategiskaarbetet,
inklusivemiljömålsarbetetför Sotenäs, Munkedal och Lysekilkommunerhar arbetats
fram. Syftet med samverkanär att effektiviseraarbetet och lättare kunna driva
gemensamma frågor med andra verksamheter inom de tre kommunerna.
Strategiplanernaoch de lokala miljömålenska utgöra en vägledning för dels hur
miljömålsarbetetska bedrivassamt dels en konkretiseringav kommunernasvision inom
miljöområdet. De bör utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala
riktlinjeroch planer.

Beslutsunderlag

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2013-04-18, § 24 med bilagor

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna upprättat förslag tillstrategiplan för
miljömålsarbeteti Lysekilskommun.

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 102

SMÄBÅTSHAMN,NORRA GRUNDSUND
Dnr: LKS 2012-346-261

Vid sammanträdeti kommunstyrelsensledningsutskottden 16 januari 2013 § 6 fattades
beslutom att samhällsbyggnadsförvaltningenskulle upprätta ett arrendeavtal med Norra
Grundsunda båtförening avseende hamnområdet i Norra Grundsund.

Det finns idag ett antal småbåtshamnar, i Lysekilskommun, som ägs och drivs i
kommunal regi samt ett antal som vuxit fram genom föreningsdrift. Båda kategorierna
fyllerett Värde och bidrartillen helhet för kommunen.

Den aktuella föreningen måste komma in med en formell förfrågan om Övertagande,
tillstyrktav föreningens stämma. I denna förfrågan måste det framgå hur stort stödet för
projektet år samt hur stor andel av båtplatsinnehavarnasom är representerade i
föreningen. Ett krav gällande andelenbefintligabåtplatsinnehavaresom representeras i
föreningen bör vara minst 50 % (majoritet).

Arrendeavtaletår ett pilotprojektsom bör ha en löptid på ca 15 år med en utvärdering av

projektet efter ca 5 år med inriktningmot föreningsdriften och dess inverkanpå det
kommunalasmåbåtskollektivet.Föreningen svarar för all drift och löpande underhållför
att hållaanläggningen i gott skick och det åliggeräven föreningen att tillgodose
parkeringsbehoiretför anläggningen inom de markområdensom ingår i upplåtelsen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-05-27
Ledningsutskottets protokoll 2013-06-19,§ 122

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Avslagpå ledningsutskottets förslag

Bo Göthesson (S): Att kommunenbehållerde kommunalabryggorna i kommunal drift, i
övrigtbifalltillledningsutskottets förslag

Roland Karlsson (FP) och Kent Olsson (M): Bifall tillledningsutskottets förslag

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets förslag mot Bo Göthessonsyrkandemot Yngve Berlins
avslagsjrrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Bo Göthessonsyrkande
mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch ñnner att kommunstyrelsenbeslutarenligt
ledningsutskottets förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

z/fjj_ /ZÃ WD
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Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenger samhällsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att upprätta och
förhandla om avtal om lägenhetsarrende, för vatten- och markområdenkopplade till
Norra Grundsunda; småbåtshamn samt bryggor i densamma med start den 1 januari 2014.

Kommunstyrelsenbeslutaratt arrendeupplåtelsenmed Norra Grundsundsbåtförening är
ett pilotprojektmed en löptid, gällande avtal på 15 år och projektet utvärderas efter 5 år
med inriktningmot föreningsdriftenoch dess inverkanpå det kommunala
småbåtskollektivet.

Reservation

Bo Göthesson (S): Till förmån för eget yrkande

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

/M W 0 * v32
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§ 103

MEDBORGARFÖRSLAGOM NAMNSÄTTNINGAVGRÄNDERNAI
GAMLESTAN
Dnr: LKS 2012-74-319

Gamlestans Byalag har i medborgarförslag 2012-03-04föreslagit att kommunen
namnsättergränderna i Gamlestan enligt ett förslag som tagits fram av Bengt Thorén och
Per Stenros.

Avbildningsförvaltningenstjänsteskrivelse, 2012-12-19, framgår att förvaltningen anser

att förslaget är ett bra initiativoch att det bifogadeunderlaget tillnamnförslagär väl
underbyggt. Förslagen följer gängse namnsättningstraditionoch språkriktighet.
Utvecklingsenheten instämmer och anser att kommunen ska namnsätta gränderna enligt
inkommitmedborgarförslag.

Attbekostade nya narnnskyltarnaåliggerutvecklingsenheten. Gällande montering av de
tänkta skyitarnahar Gamlestans Byalag meddelat att de kan vara behjälpliga,de meddelar
även att de kan vara behjälpligavad avser införskaffandeav tillståndfrån fastighetsägare
att montera vissa skyltarpå husfasader.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil,2012-03-04
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29,§ 50
Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-12-19
Bildningsnämndensprotokoll 2013-01-15, § 5
Ledningsutskottets protokoll 2013-02-13,§ 27
Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2013-06-14
Lledningsutskottets protokoll 2013-06-19

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebifallermedborgarförslagetom namnsättningav gränderna i
Gamlestan.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/øm “Den
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§104

DETALJPLANFÖR §OVIKSSKOLA, LYSEKIL,LYSEKILSKOMMUN -

BESLUT OM GODKANNANDE
Dnr: LKS 2012-398-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar upprättat ett förslag tilldetaljplan för fastigheten
Boviks skola, Garnlestan 1:85 m.fl. Nuvarandedetaljplan tillåterendast användningen
allmänt ändamål.

Syftet med planen är att ändra gällande användningför Boviks skola från allmänt
ändamåltillbostad, skola, kontor, kulturändamålsamt hotell[vandrarhem Syftet är
också att bevaraden befintligabyggnaden då den är kulturhistoriskt intressant.

Den befintligaskolbyggnadenska bevaras,och endast enstaka uthus eller förråd får
uppföras. På fastighetens norra del får en utbyggnad för trapphus göras, samt

komplementbyggnad/er uppföras. Parkeringfår finnas söder om byggnaden inom
planområdet.

Beslutsunderlag

Samhällsbjrggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-08-01 med bilagor.

Yrkande

Roland Karlsson (FP): Bifall tillförvaltningens förslag med ändring,att hela
parkeringsbehovetska tillgodosesutanför planområdet

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följandepropositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons yrkande
och ñnner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningensförslag.

Omröstning begärs:

Ja-röst tillförvaltningens förslag

Nej-röst tillRoland Karlsson yrkande

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 ja-röster, 3 nej-röster och 2 ledamöter som avstår, att
bifallaförvaltningens förslag. (se omröstningsbilaga)

Kommunsstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för Boviks skola, Gamlestan 1:85 mil.,
upprättad 2013-05-30,justerad 2013-07-05och överlämna den tillkommunfullmäktige
för antagande enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
ghd_ K. O.
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Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna utställningsutlåtandet.

Reservation

Roland Karlsson (FP): Blank reservation

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförxraltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

We “WW/fâ
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OMRÖSTNINGSBILAGA

   Arendeê 104

JA NEJ AVST.

Roland Karlsson (FP)
i

X
t)

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömxvall (FP)u
Mats Karlsson (M)
Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist (C) X

Jan-OlofJohansson (S)-
Klas-GöranHenriksson (S) X

Margareta Lundqvist (S) X

Inge Löfgren (MP) x

Yngve Berlin (K) x

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP) u
Lars Björneld Ersättare (FP) X

Vakant Ersättare (FP)-
Vakant Ersättare (M) _
FredrikChristensson Ersättare (C)-
Torbjörn Stensson Ersättare (FP)

e 3|_::
Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)

H

Justerare: Utdragsbestyrkande:
r' 1- :O -/g z, w
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§ 105

DETALJPLANFÖR KYRKVIKSFÖRSKOLA, KYRKVIK12:4, LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 2012-406-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar upprättat ett förslag tilldetaljplan för fastigheten
Kyrkvik12 :4. Förslaget innebär att användningenav fastigheten ändras från allmänt
ändamåltillboende och skola; förskola samt att byggrättens byggnadshöjdhöjs med ca en

meter till+ 15,1 m över stadens nollplan. Det upprättade förslaget innebär att fastigheten
kan nyttjas av andra än statliga och kommunalaverksamheter.

Detaljplanenhar varit ntskickadför samråd under perioden 2013-01-13 till2013-02-21
och ett samrådsmötehölls i kommunfullmäktigesalen2013-01-30. Därefter reviderades
förslaget vilketi huvudsak innebar att användningenhotell; vandrarhem utgick då
kommunensparkeringsnorminte går att uppfylla. Detaljplanenställdes därefter ut för
granskning 2013-05-22 till2013-06-12varefter mindre redaktionellajusteringar
genomförts.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-08-02med bilagor.

Yrkande

Bo Göthesson (S): Bifall tillförvaltningens förslag

Kommunsstyrelsens förslag tillkommunfulhnäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för Kyrkviksförskola, Kyrkvik12:4,
och överlämna den tillkommunfullmäktigeför antagande enligt 5 kap 27§ Plan- och
bygglagen (2010:900).

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna granskningsutlåtandet.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
SaInhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 106

DETALJPLANFÖR QAMLESTAN 22:1, LYSEKIL,LYSEKIISKOMMUN -

BESLUT OM GODKANNANDE
Dnr: LKS 2011-198-214

Hela Norra HamnenområdetiLysekilgenomgår sedan ett antal år en förvandling i att gå
från att vara ett område avsett för industri tillatt bli ett bostadsområde. Som ett led i
denna utveckling föreslås fastigheten Gamlestan 22:1 att byggas om tillbostäder.

Fastigheten är i gällande plan avsedd för småindustrioch handel och används idag för
LysekilsSkeppshandels egen verksamhet. Företaget bedriverlagerhâllning, försäljning
och distribution av förnödenheter tillhandelssjöfarten i västra Sverige samt Norge.

Planens syfte är att ändra gällande användningför Gamlestan 22:1 från småindustri-och
handelsändamål,tillatt i stället tillåtabostädersamt handel i bottenplan. Då planområdet
ligger i Lysekilsursprungliga fiskeläge, Gamlestan, är syftet även att åstadkomma en

gestaltning av de nya byggnadernasom fungerarväl tillsammansmed Gamlestans
bebyggelsemönsteroch unika kulturmiljö.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-08-01med bilagor.

Konnnunsstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för Gamlestan 22:1, upprättad 2013-
04-14, justerad 2013-07-01 och överlämna den tillkommunfullmäktigeför antagande
enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna utställningsutlåtandet.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsföwaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/Zg/z-
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§ 107

FINANSIELL RAPPORTPER 2013-05-31OCH 2013-06-30
Dnr: LKS 2013-68-049

Entropi AB har inkommitmed finansiellrapport per den 2013-05-31och 2013-06-30för

Lysekilskommun, Lysekilkoncern, Lysekilsstadshus AB, LysekilsbostäderAB och LEVA i

LysekilAB.

Beslutsunderlag

Entropi AB finansiellrapport per den 2013-05-31 och 2013-06-30

Kommunstyrelsensbeslut

KommunstyrelsenantecknarEntropi AB finansiella rapport per den 2013-05-31 och

2013-06-30.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

/l 1a- w, 0 w
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§ 108

BUDGETUPPFÖIJNINGPER 31 MAJ 2013
Dnr: LKS 2013-164-042

Vid rapporteringen per den 30 april 2013 prognostiserades ett helärsresultat på -18,3 mnkr,
vilketinnebär en budgetavvikelseom -22,7 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2013 som

togs av kommunfullmäktigei december2013 var 4,3 mnkr.

Efter maj månads uppföljningbefarasatt resultat sjunkerytterligare. Barn- och
utbildningsnämndenberäknaratt budgetavvikelsenblir -14,7 mnkrvilketär 3,6 mnkr
sämre än vid uppföljningen i april. Skillnadengrundar sig på att de sparbetingsom

planeras inte kommer att fä den väntade effekten. Vidare förväntas vård- och
Omsorgsnämndensbudgetavvikelsebli -9,5 mnkr. Individ-och myndighetsnämnden
beräknaren positiv budgetavvikelsepå 0,9 mnkr. För de båda nämnderblir därmed
budgetavvikelsen -8,6 mnkr att jämföra med -4,9vid apriluppföljningen.Gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden,byggnadsnämndenoch kommunstyrelsen redovisar samma

prognos som i april. Prognosen för skatteintäkter,generella statsbidragsamt ñnansiella
intäkter och kostnaderberäknasbli detsamma som vid apriirapporten.

Uppföljningen enligt ovan visar pä att den negativabudgetavvikelsen riskeraratt bli större
än vid rapporteringen i april med ungefär 7,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-06-17med bilagor
Ekonomiutskottetsprotokoll 2013-06-27,§ 1

Yrkande

Klas-GöranHenriksson (S): tilläggsyrkandeatt ekonomienhetenkommer med förslag på
fördelning av de 11 miljonerkommunfullmäktigehar beslutatom, tillekonomiutskottets
sammanträdeden 21 augusti för besluttillkommunstyrelsenssammanträde4 september.

Kent Olsson (M): Bifall tiil ekonomiutskottetsförslag

Roland Karlsson (FP): bifalltillekonomiutskottetsförslag och tillKlas-Göran
Henrikssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ekonomiutskottetsförslag

Proposition på Klas-GöranHenrikssonsmil. tiiläggsyrkandeatt ekonomienheten
kommer med förslag på fördelning av de 11 miljonerkommunfullmäktigehar beslutatom,
tillekonomiutskottetssammanträdeden 21 augusti för besluttillkommunstyrelsens
sammanträde4 september.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

/27/54 W. 097??
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Proposition

Ordförande ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och ñniter att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget

Ordförande ställer proposition på Klas-GöranHenrikssons rn.fl. tilläggsyrkandeoch
finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna rapporten.
Kommunstyrelsenbeslutaratt sammankallanämnderna till ett gemensamt möte i syfte att
få tillstånd kraftfulla åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutaratt arbetet med kommunfullmäktigeshandlingsplanprioriteras
så att kraftfulla effekter uppnås under året.

Kommunstyrelsen beslutaratt ekonomienhetenkommer med förslag på fördelning av de
11 miljonerkommunfullmäktigehar beslutatom, tillekonomiutskottetssammanträdeden
21 augusti för besluttillkommunstyrelsenssammanträde4 september.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 109

ÄNDRING AVBOLAGSORDNING I HAVSSTADENLYSEICILUTBILDNINGSAB
Dnr: LKS 2013-250-049

Havsstaden LysekilutbildningsAB är et helägt dotterbolag tillLysekilsStadshus AB. Det
förekommer ingen verksamhet i bolaget.

Grundregeln är att alla aktiebolaghar revisorer. För Havsstaden LysekilsUtbildningsAB
som är ett vilandebolag finns möjlighet att välja bort revisor och på detta vis spara in på en

icke nödvändig kostnad i form av arvode tillexterna revisorer.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-07-12 med bilagor

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta revideradbolagsordning enligt förslag.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2013-08-14

§ 110

INFORRJATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSVICE ORDFÖRANDE

Vice ordförande informeradeom händelsen med felaktiga fakturor inom vård och omsorg.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

w :movie
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§ 111

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, vice ordförande samt inom

kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2013-06-19
Ekonomiutskottetsprotokoll 2013-06-27
Kommunstyrelsens t.f. ordförande - nr 19-23
Kommunchefensdelegationer - nr 9-10
Administrativechefens delegationer- nr

Näringslivschefensdelegationer - nr 1-2/2013

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i

protokoll den 14 augusti2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 112

ANMÄLNINGSÄRENDE

Protokoll från Samordningsförbundet norra Bohuslän, 2013-06-03och 2013-06-20

Protokoll från RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän, 2013-05-23

Protokoll från RamboAB, 2013-03-15

Protokoll från Rambo AB årsstämma, 2013-05-06

Protokoll från LysekilsBostäderAB, 2013-05-14och 2013-06-04

Protokoll från bolagsstämmaför LysekilsBostädel'AB, 2013-06-04

Protokoll från Havets Hus AB, 2013-05-28

Skrivelse från privatperson angåendekamphundar i kommunen

Beslut från Länsstyrelsen angående tillståndtill täkt på fastigheternaPrästtorp 1:44 och
1:41 i Lysekilskommun

Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2013-07-24,bifalltillRonald Rornbrantoch
Marie Lindgrensyrkandeom inhibitiontill ledningsutskottetsbeslut2013-06-19,§ 121.

Informationfrån länsstyrelsen om ny lag om samhällsorienteringför Vissa nyanlända

Protokollsutdragfrån bildningsnämnden2013-05-28, § 57, redovisningav

kommunrevisionensgranskningsrapport

Protokollsutdragfrån Lysekil- Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden2013-
05-30, § 33, budgetprocess inför 2014

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige2013-06-27:
§ 83, tertialrapport per den 30 april 2013 (LKS 2013-164-042)
§ 84, budgetramar för 2014 (LKS 2013-209-041)
§ 89, motion om livsmedelspolicy(LKS 2013-212-053)
§ 90, medborgarförslagom att se över möjlighetentillen ny skolbyggnadi

anslutningtillGrundsunds förskolas lokaler (LKS 2013-214-291)

Uppsägning av avtal mellan Sotenäs kommun och Lysekilskommun avseende gemensam
gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd.(LKS 2013-239-610)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärendensom förtecknas i protokoll den

14 augusti 2013.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 113

YTTRANDEÖVERHIIfLEVIARYDSBEGÃRAN OM LAGLIGHETSPRÖVNING
AVKOMMUNFULLMÄKTIGESBESLUT 2013-04-25 § 44
Dnr: LKS 2013-113-042

HilleviAryd, Brastad, har i skrivelser 2013-05-03m.fl.begärt att förvaltningsrätten
laglighetspröxrarkommunfullmäktigesbeslut2013-04-25avseende revisionsberättelse
och fråga om ansvarsfrihet samt yrkandeom inhibition.Kommunfullmäktigebeslutade
bl.a. att inte beviljakommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet för år

2012 samt att entlediga honom från uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen och

LysekilsStadshus AB.

Beslut om yttranden togs av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som brådskande
ärende enligt gällande delegation och anmäldes på kommunstyrelsenssammanträde
2013-06-12.Förvaltningsrättenbegäratt kommunstyrelsenantar yttrandet från
administrativchef som sitt eget.

Bestlutsunderlag

Delegationsbeslutnr 17, 2013-06-12
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2013-06-10

Anmärkning

Roland Karlsson (FP),Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Yngve Larsson (FP) meddelar
att man inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt avge yttrande tillförvaltningsrätten i enlighet med
administrativechefens skrivelse 2013-06-10.

Beslutet skickastill

Förvaltningsrätten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 114

ERSÄTTAREFÖR KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE
Dnr: LKS 2013-259-102

Vid sammanträde2013-04-25, § 44, beslutadekommunfullmäktigebl.a. att inte bevilja
kommunstyrelsensordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet för år 2012 samt att

entlediga honom från uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen och Lysekils
Stadshus AB.

Som en följd av detta beslut inleddes en process med deltagande av ett antal av partierna i

fullmäktigevars syfte sades vara att undersöka förutsättningarna för att bildaen ny
politisk majoritet som kunde styra kommunen. Den uttalade målsättningenvar att denna

process skulle kunna avslutas under maj månad.

Kommunstyrelsensarbeteoch sammanträdenhar under denna period letts av

kommunstyrelsens1:e vice ordförande och kommunstyrelsenbedömdes initialt fullt ut

kunna fullgöra de uppgifter och skyldighetersom styrelsen enligt gällande lagstiftningoch

reglementenvar ansvarig för. Vid förfall för 1:e vice ordföranden skulle den av fullmäktige
valde 2:e vice ordföranden träda in. På detta sätt kunde arbetet fortgå intilldess att

fullmäktige förrättat val av ny ordförande i kommunstyrelsen.

Den process som beskrivsovan har dragit ut på tiden och först den 17 juli meddelade fem
av fullmäktiges partier (Moderaterna, Socialdemokraterna,Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Skaftöpartiet) att man bildaten ny politiskmajoritet som har för avsikt att styra
kommunenfram tillnästa val. Fullmäktigekan tidigast i augusti fattabeslutom att bl.a.

ny ordförande i kommunstyrelsen. Den långdragnaprocessen har lett tilloklarheterbåde
externt och internt kring uppdraget som kommunstyrelsensordförande och detta kan
påverkakommunstyrelsensmöjligheteratt fullt ut utföra de uppgifter som åligger
styrelsen.

Uppdraget som kommunstyrelsensordförande är vakant. I den rådande situationenkan
kommunstyrelsenmed stöd av § 14 i sitt reglementeagera för att minska de negativa
konsekvensernaför styrelsens arbeteunder den närmaste tiden. § 14 i kommunstyrelsens
reglementehar följande lydelse:

”Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindradatt fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.”

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-08-01

Yrkande

Kent Olsson (M): Bifall till förvaltningens förslag samt föreslå Mats Karlsson (M) som

ersättare för ordföranden.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag samt Kent Olssons förslag att föreslå Mats Karlsson
(M) som ersättare för ordföranden.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag samt Kent Olssons förslag att
föreslå Mats Karlsson (M) som ersättare för ordföranden och finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt Kent Olssons förslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt utse Mats Karlsson (M) som ersättare för ordföranden
intilldess att kommunfullmäktigekan utse ny kommunstyrelseordförande.
Reservation

Roland Karlsson (FP): Blank reservation

Beslutet skickastill

Kommunledningskontoret
Mats Karlsson

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/é /4 V» 0
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§ 115

ENTLEDIGANDE AVLEDAMÖTEROC§I ERSÃTTAIEE
__KOMMUNSTYRELSEN,BILDNINGSNAMNDEN,BYGGNADSNAMNDEN,

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSAMT VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2013-260-102

Vid sitt sammanträde2013-04-25, § 44, beslutadekommunfullmäktigebl.a. att inte
beviljakommunstyrelsensordförande Roland Karlsson ansvarsfrihetför år 2012 samt att
entlediga honom från uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen och Lysekils
Stadshus AB.

Som en följd av detta beslut inleddes en process med deltagande av ett antal av partierna i
fullmäktige vars syfte sades vara att undersöka förutsättningarna för att bildaen ny
politisk majoritet som kunde styra kommunen. Den uttalade målsättningenvar att denna
process skulle avslutasunder maj månad.

Den process som beskrivsovan har dragit ut på tiden och först den 17 juli meddelade fem
av fullmäktiges partier (Moderaterna, Socialdemokraterna,Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Skaftöpartiet) att man bildaren ny politiskmajoritet som har för avsikt att styra
kommunenfram tillnästa val. Dessa partier förfogar över 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Enligt 4 kap. 1oa§ punkt 1 i kommunallagen(KL) får fullmäktige återkallauppdragen för
samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden inte längre
är densamma som i fullmäktige. Syftet med punkt 1 är att underlätta majoritetsskiften
under mandatperioden. Bakgrunden är att ändrade majoritetsförhållandenkan innebära
både praktiska men främst politiskasvårigheter genom att nämndernaunder kanske flera
år tvingas arbeta med politiskamajoritetersom inte stämmer med förhållandenai
fullmäktige.

Företrädareför den nya politiska majoriteten har framfört tillkommunledningskontoret,
att man har för avsikt att genom nyval åstadkomma en representation i nedanstående
nämnder och styrelser som motsvarar den nya politiska majoriteten i fullmäktige:

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Individ-och myndighetsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-08-02

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): Att kommunfullmäktigeentledigar samtliga ledamöter och
ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och
ersättare.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/ágá l/l' Gulag
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Yngve Berlin (K): Avslagpä förvaltningens förslag

Ann-Charlotte Strömwall (FP): Bifall tillRoland Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning

Proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons m.fl.yrkandeatt

kommunfullmäktigeentledigarsamtliga ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder
så att man genom nyval kan xrälja nya ledamöter och ersättare mot Yngve Berlins avslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons m.fl.

yrkandeatt kommunfullmäktigeentledigarsamtliga ledamöter och ersättare i styrelser
och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare mot Yngve
Berlins avslag och finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Omröstning begärs. Ordförande meddelar att förvaltningens förslag är huvudförslag.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

1. Roland Karlssons m.fl.yrkandeoch Yngve Berlins yrkandeom avslag ställs mot

varandra för att utse motförslag tillhuvudförslaget

2. Förvaltningens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsenutser som

motförslag

Ja-röst för förvaltningens förslag

Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsenutser tillmotförslag

Propositionsordningi omröstning om motförslag:

Ja-röst för bifalltillRoland Karlsson

Nej-röst för bifalltillYngve Berlin

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag

Med 6 ja-röster, 1 nej-röst och 4 ledamöter som avstårbeslutatkommunstyrelsenatt utse

Roland Karlssons m.fl.yrkandesom motförslag. (se omröstningsresultat)

Omröstningsresultat i huvudomröstnüigen

Med 6 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutarkommunstyrelsenenligt
förvaltningensförslag. (se omröstningsresultat)

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

n. 14.00%
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Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med stöd av 4 kap. 10a§ KL per 2013-08-31 entlediga
samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen,bildningsnämnden,
byggnadsnämnden, individ-och myndighetsnämndensamt vård- och omsorgsnämnden.

Reservation

Skriftligreservation av Roland Karlsson (FP),Ann-Charlotte Strömwall (FP),Yngve
Larsson (FP) och Christer Hammarqvist (C).

Skriftligreservation av Yngve Berlin (K).

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 115

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christer Hammarqvist
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Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

<MP>:|_:
00 zl_uz

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP) x

Vakant Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (M)
FredrikChristensson Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (FP) x

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

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA
 

Ärende § 115  

 

 

Håkan Smedja Ersättare (V)
4

|
NEJ _ NEJ AVST.

Roland Karlsson (FP)
se:|_II:

Ann-Charlotte Strömwall (FP) X

Mats Karlsson (M) X

Kent 013W (M) X _Inl-
Christer Hammarqvist (C) X

Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S) x

Margareta Lundqvist (S) X

en x :int:
00 x :|_§

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (M)
FredrikChristensson Ersättare (C)
Torbjörn Stensson Ersättare (FP)
BillWallberg Ersättare (S)
Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)

-
 

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoll
2013-08-14

RamadanÄrem 6.3 KS MIB -13 'Entiedigande av etc.

Den som tror att det år högt i bak | den så kaäade "nya eilansaen”SM, man! och
Skaftüpardetharnognussuppramdezmatamarmmrtaxaeta:
bottanådst.

På Komnwnstyreisens möte 14 august! drev nya alitansen igenom ett för-siat; ät
Konununstyreisen och avgörande nämnder skall upptösas och "nya" ledamöter skall
väljas. Förattgöraen lång historia kortochtydlig, mnebårdettamedstörm
smnolildaetatt Kownonlsdaka Partiet ñrlorar sina platsar. VI kan m se något annat
syfte från S, V och company, för något annan skillnadl den politiska
saanansdmlngen kan det inte ämebåra.

Man rensar styrelser och nämnder på vånsteropposltlon. Folkpartietoch Centern har
kvar sin representation, exempelvis dav 11 l Ks och så bjussar M5 och mp en-

mandats partierna på KFs platser. Det ä* politskt råvspel när det är mm sämst?

Kan man göra så, under pågåendemanda,bara uppfdsa nanmderoch
pøtitlska konsteliwenersom är obekväma,undrar kanske vän av ordning.

Nej vana sig moraliskt:eäar juridiskthävdar vä M-s summa påstår att man stödâer
sig på en :learning i kapitel 4,19 §.

"Enligt 4 kan. 10a§ punkt 1 I kommunallagen(KL) får farm-nämde återkaiia
uppdragen för samtliga lärtroendevalda len nämnd när den politiskmajoritahen
I nämnden inte längre är densammaam i fullmäktige. sym med punkt 1 år
att underlätta majoritetssiámen under mandatperioden.”(Kommunförbundets
kormnentaru61:4 kap. 1oa§ punkt 1.)

Majoriteten I mammaär redan den sann-na som I nämnder och styrelser, vad ä:
baktanken?

Redan idag har ”nya alliansen"denna nxajorátet i samtliga nämnder, utom vård och
omsorgsnämnden. I exempelvis kon-snwnstyretsen sitter 3 sociaidemokraher, 2
moderater och 1 mlijdparüst!
3+2+1=6! len styrelse med 11 Soda-möten blir detta majoritet enersøm 11 - 5:5
och 5 ar fame än 6! Enar?

Det paradoxataår att om :rate "nya aälarxsen"redan han denna majoritet I :cs hade
man inte kunnat få majorioet for att föreslå kommunfulknâicugaatt uppfdsa brand
annat KS. År det något Kommunistiska ?artfet missat i detta politiska rävspeâ så ar
det Inte mmatematiska naajorâmsfömâäandet.
sex (a) av eiva (11) piatser i konanursstyreisen år lika mycket majoritet som tjugoen
(21) av fyräoen (41)mandat: kommunfulimaktigel

Utdragsbestyrkande:
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Den tekniska vaisamverkan Kommunistiska Partiet ingick med S, V och mp verkar
utan formell kontakt vara uppiöst till förmån för samarbete med regeringspartiet
Moderaterna. Hur detta påverkarKPs roll i nämnder och styrelser anar vi, men

eftersom det inte är korrekt med nyval utan måste handla om fylinadsvai kan v!
klargöra att våra platser inte står till förfogande. Vill S, V och mp eliminera all
vänsteropposltlon vore det äriigare att deklarera detta klart och inte låta ett
regerande högerpartl skriva dagordningen.
Vi yrkade avslag och föreslog att kommunstyrelsen istället uppmanar M,S, mp, SP
och V att om man vill byta ut ledamoten i styrelser och nämnder får man förmå de
oönskade att träda tillbaka och förrätta fylinadsval. I annat fail får man leva med
den majoritet man redan har.

Vi förlorade omröstningen och vi reserverar oss mot beslutet att upplösa KS och
kommunfullmäktigesnämnder.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

...............

Utdragsbestyrkande:

im n. elle»
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Kommunstyrelsen 201343844

Reservation i kommunstyrelsens ärende 6.3 2013-08-14

Entledigande av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen,
bildningsnämnden,byggnadsnämnden, individ- och
myndighetsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att inte genomföra proportlonella val i fullmäktige
för samtliga styrelser och nämnder. l kommunallagenrekommenderarman att majoriteten i
foiimäktige är densamma i kommunens styrelser och nämnder. Vi förutsätter också att det
största partiet (socialdemokraterna)tar sitt ansvar och leder kommunens nya majoritet och att
de l demokratiskanda genomför proportloneiia val l samtliga styrelser och nämnder. Praxis har
också varit att ordförande i revisionen utses av oppositionen.

eø%ø/áiá%%øzá
Roland Karlsson

l

Ann-Charlotte strömvall

 
Folkpartiet Iib

_

alerna Folkpartiet liberalerna

..,_«:f””'""ä_ nV»L>\°<-I('V3KChrister Ha gvlst 
Folkpartiet liberalerna Centerpartiet

Justerare; Utdragsbestyrkande:
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