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Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf. Maria Forsberg (S)
Jan-OlofJohansson (S), 1:e vice ordf Richard Åkerman (M)
Roland Karlsson (FP), 2:e vice ordf ThomasFalk (SP)
Kent Olsson (M) Britt-MarieDidriksson Burcher (FP)
Bo Göthesson (S), §§ 116-119, 121-128
ersätter Klas-GöranHenriksson (S) Fredrik Christensson (C), §§ 116-126
Christina Gustafson (S), Per-GunnarAhlström (K)
ersätter Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömrvall (FP)
Britt-MarieDidrikssonBurcher (FP), ersätter
Roland Karlsson (FP) § 120

Christer Hammarqvist (C)
Yngve Berlin (K)
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§ 116

AVSIKFSFÖIEKLARJNGrön SAMVERKANINOM UTBILDNINGSOMRÃDET
SAMT UPPHAVANDEAVSAMVERKANSAVTALINOM
GYMNASIEOMRÄDET
Dnr: LKS 2013-29-609

Fyrbodals kommunalförbundhar utarbetat förslag tillavsiktsförklaringom samverkan
inom utbildningsområdet.Syftet med samverkansom beskrivsi avsiktsförklaringenär att
regionens invånareska erbjudas utbildningav så god kxralitet som möjligt så att regionala
målsättningarinom utbildningsområdetkan nås.

Efter att ha inhämtat yttrande från bildningsnämndenoch gymnasie-och
vuxenutbildningsnämndenbeslutadekommunstyrelsen 2013-04-03, § 52, framföra att
kommunen inte hade några invändningarmot förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-08-27med bilagor

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta upprättad avsiktsförklaringavseende samverkan
inom utbildningsområdetinom Fyrbodal att gälla fr.o.m. 1 oktober2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt säga upp avtal om samverkaninom gymnasieskolan
min. från 2006 att upphöra per 30 september2013.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
m.f
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§ 117

MOTION OM INRÄTTANDE AVAVSTÄLLNINGSPLATSFÖR NYTTOTRAFIK
Dnr: LKS 2011-234-514

Sven-GunnarGunnarsson (S) föreslår i en motion, 2011-05-25, att kommunen inrättar en

avställningsplatsför nyttotrafikinvidbensinstationeni Brodalen.

Kommunstyrelsenbeslutade2011-10-05 § 167 att äterremittera ärendet för komplettering
och efter komplettering föreslog kommunstyrelsensledningsutskott 2012-09-19 § 130
avslag tillmotionen. Arendet lyftes därefter ut från kommunstyrelsenssammanträde
2012-10-03.

Lysekilskommun äger markmellan bensinstationer:och lv 162. På denna yta har en

kommuninformationstavlasatts upp. Sedan en tid tillbakahar Rambo AB intresse av att
anlägga en permanent ätervinningsgård inom området. Den tillfälligaätervinningsgården
som nu står pä platsen är uppskattad och det finns ett tryck från allmänheten att gården
görs i ordning.

Avställnings-eller uppställningsjrtoi' för nyttotrañkbör, för att fungera, vara relativt stora,
med plats för 4-5 fordon med släp. Det innebäratt ytan bör vara ca 30x50 m. Kostnaden
för att iordningsställa en grusad yta uppgår tillca 150 kr/mZ, d.v.s. ca 200-250 tkr.
Bygglov krävs för en uppställningsplats. Det finns idag inga medel anslagna för denna typ
av åtgärder.

Denna typ av uppställningsplatsska vara riktadmot extern trafik och tillfällig
uppställning. Om behovetär lokalt och gäller uppställning nätter och helger bör
kommunen istället arrendera ut lämplig marktilldessa företag. Det bör inte vara ett
kommunaltåtagande att anordna uppställningsplatserför mer permanentbruk för lokala
företag. Behovet för externa företag bedöms inte som stort och kan lösas med tillfällig
uppställning inom befintligaindustriområden.

När planarbetetför industriområdetHallindenvästra är avslutatkan markupplåtas eller
säljas för uppställning av lastbilar.Del av en industrigata kan breddas något så att fordon
kan parkera längs med gatan. I befintligaindustriområdenfinns delar av gator som kan
nyttjas för tillfälliguppställning.

Om bygglovkommer att beviljaspå denna plats för Rambos återvinningsgård finns det
sannoliktutrymme för viss uppställning av lastbilaroch släp i anslutningtill
âteivinningsgården.

Beslutsunderlag

Motion från Sven-GunnarGunnarsson (S) 2011-05-25
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-05-26, § 84
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2011-08-31
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 102

Kommunstyrelsensprotokoll 2011-10-05, § 167
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-10
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19,§ 130
Samhällsbyggnadsförxraltningenstjänsteskrivelse 2013-08-13

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/4r
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Yrkande

Mats Karisson (M): Att anse Inotionenbesvarad.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Utdragsbestyrkande:Justerare: /”“
JM'



LYSEKlLS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (27)
Kommunstyrelsen 2013-09-04

§ 118

SAMARBETEKRING UTREDNXNG AVDJUPHAMN I LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-233-552

Regionutvecldingsnämndeni Västra Götaland har beslutatatt avsätta 5 mnkr av

utvecklingsmedeltillprojekt om djuphamni Lysekil.Särskildavillkorför detta projekt är
att Lysekilskommun medverkari projektet och medfinansierarmed 1/6 av kostnaden
eller högst 1 mnkr. Projektetkommer att bedrivasunder en treårsperiod och kommunens
medfinansieringkommer således att läggas ut under motsvarande period.

Målet för projektet i ett första skede är att utreda de fysiska, planmässiga, miljömässiga
och ekonomiska förutsättningarnaför en djuphamnmed verksamhetsområde i Lyse. I
utredningen skall ingå att utreda vilkakrav som ställs på transportinfrastrukturen
till/från området samt ta fram en vision för områdets utvecklingoch en strategi för
genomförande. Till projektet knyts en styrgrupp med politiker från region och
kommunen.

Regionutvecklingsnämndensprojektförslaghar behandlatsav kommunstyrelsens
ledningsutskottvid två tillfällen.Utskottet ställer sig i huvudsak positivt tillkommunens
medverkan i projektet. Utredningenberör Broijordens industriområdesom i ÖP avsatts
för denna typ av verksamhet. En utredning av förutsättningarna för lokaliseringav en

djuphamni Brofjordenområdet är ett viktigt inslag i bedömningenav områdets framtida
utnyttjande. Dessutom kommer som en viktig del i utredningen frågor kring
transportinfrastrukturenpå Stångenäset att belysas.

Beslutsunderlag

Kommunschefens tjänsteskrivelse 2013-08-27

Yrkande

Roland Karlsson (FP): Bifall tillförvaltningens förslag.

Jan-OlofJohansson (S): Bifall tillförvaltningens förslag med tilläggatt Lysekilskommun
medfinansierarmed maximal 600 tkr tillutredningen.

Inge Löfgren (MP): Avslagtillförvaltningens förslag.

Roland Karlsson (FP): Bifall tillJan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggatt inte vara med och
finansierautredningen.

Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Christer Hammarqvist (C): Bifall tillRoland Karlsson
och Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens avslagsjrrkande.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

m.
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Om kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag, proposition på J.an-Olof
Johanssons mfl. tilläggsyrkandeatt Lysekilskommun medfinansierarmed maximal
6oo tkr tillutredningen mot Yngve Berlins yrkandeom att inte vara med och ñnansiera
utredningen.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens
avslagsyrrkandeoch ñnner att kommunstyrelsenbifallerförvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillförvaltningens förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 1o ja-röster och 1 nej-röst att bifallaförvaltningens
förslag. (se omröstningsresultat)

Fortsatt proposition

Ordförande ställerproposition på Jan-OlofJohanssons mfl. tilläggsyrkandeatt Lysekils
kommun medñnansierarmed maximal600 tkr tillutredningen mot Yngve Berlins
yrkandeom att inte vara med och finansierautredningen och finneratt kommunstyrelsen
bifallerJan-OlofJohansson mil. tilläggsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillJan-OlofJohansson mil. tilläggsyrkande.

Nej -röst för Yngve Berlins yrkande.

Kommunstyrelsenbeslutarmed 9 ja-röster och 2 nej-röster att bifallaJan-OlofJohansson
m.fl. tilläggsyrkande.(se ornröstningsbilaga)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutarmeddela regionutvecklingsnämndeniVästra
Götalandsregionenatt kommunen ställer sig positiv tillatt medverkai föreslaget
utvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun medñnansierarmed maximal600 tkr till
utredningen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

m. 7% /ggç
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Reservation

Skriftligreservation av Inge Löfgren (MP).

Beslutet skickastill

Regionutxrecklingsnämndeni Västra Götalandsregionen
Ekonomienheten
Samhällsbyrggnadsföiwraltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

M, /zi
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 118   OMRÖSTNING

AVST.

Mats Karlsson (M)

Jan-OlofJohansson (S)

i
|
|

Roland Karlsson (FP)

l
l

 

 
 

 
Kent Olsson (M)

Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

Richard Åkerman Ersättare (M)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Christina Gustafson Ersättare (S)

Inge Löfgren (MP)- I
Yngve Larsson (FP) .
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Christer Hammarqvist (C) E
Yngve Berlin (K) l

I

Maria Forsberg Ersättare (S)
Håkan Smedja Ersättare (V) -
ThomasFalk Ersättare (SP) -
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP) -
Lars Björneld Ersättare (FP) -
CamillaCarlsson Ersättare (FP)
FredrikChristensson Ersättare (C)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K) u

H

   

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

,år 22e, /A
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Kommunstyrelsen 2013-09-04

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 118

l OMR . STNING

 

JA) NEJ

Mats Karlsson (M)
.Ian-OlofJohansson (S)
Roland Karlsson (FP)

I
l
'
l

Kent Olsson (M)
Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)- .
Inge Löfgren (MP)

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Christer Hammarqvist (C) I
Yngve Berlin (K)
Richard Åkerman Ersättare (M)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Christina Gustafson Ersättare (S)
Maria Forsberg Ersättare (S)
Håkan Smedja Ersättare (V)

-
-
-

1

-
-
-

-
-
i

  

 

-
-
-

ThomasFalk Ersättare (SP) - =
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP) - -
Lars Björneld Ersättare (FP) n -
Camilla Carlsson Ersättare (FP) I
FredrikChristensson Ersättare (C) _ I
Per-GunnarAhlström Ersättare (K) -

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M /L
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Miljöpartiet 2013-09-06
i Lysekil 

Justerare:

Reservation även' etablering av en dj-uphamn l Lysekilskommun
Dnr: LKS 2013-233-552

Lysekilskommun säger nu ja tillatt etablera en ny stor hamn vid Broijoxüen. En
förstudie skall nu inledas för att utreda de tekniska naöjligheternafor en djuplnnmt.
Enligt planeringenskall hanmen fal-i Sveriges största med möjligheten ta djupgående
fartyg som ingen annan svensk hamn kan la emot. Med en hamn för fartyg över 300 000
ton kan direkttrañkske med Kina. åärnmalm skull skeppas utsamtldigt som färdiga
varorkan tas in.

Med en djuphamn för större fartyg kommerkonsekvensernaatt bli omfattande.Självahamnen, som planeras i Metvik ooh Fiskebäcksv-ik,kommeratt förstöra betydandeområden av värdefull och unik skärgårdsxmtur. Stora ytor krävs dessutom för att lagra
en halv miljon ton järnmalm. En rangerbangård för tre spår där tågen kan vara 300-700
m långa och 1500-3000 ton tunga kräver att nya spår anläggs. Samtidigt niåsle

._järnvägen från och tillLysekilförstärkasbetydligtoch delvis dras om i ny sträckning.
Många människor kommer att tvingas flyttaför att etableringenskall kunna
genomföras. Andra icotnmeratt drabbas av olägenheter såsom buller. :katalogeroch
stoñ. Inte minst kol-nine: 700 m långaooh 3000 ton tunga tågsätt att ge ifrån sig mycket
stomnáe gnlssel ñ-ån hjul och räls. En tåg l timmen kan komma att passera dygnet om,sju dagar i veckanoch alla årets dagar.

Betydande investeringarmed miljardbeloppkommeratt krävas. LillaLysekilskommun
med 24000 invånareoch en synnerligenprckär ekonomisk simationhar inte det
finansiella läget som krävs. Istället kan den här satsningen medföra att ytterligare
neddragningarmåste :ke av skoloroch andra viktiga samhäilsuppgiñer. I
sammanhangetbör nämnas att utskeppningav jämnzalm är högst automatisera.Få
arbetstillfällenskapas (15-20 personer).

Miljöpartietanser såledesatt konsekvensernafrån en malmbanaoch en djuphamn '“

kommer att bli omfattandem: Lysekilskommun och dess invånare.Betydande
miljökonsekvenserkommeratt medföra olägenheter. Många komme: dagligenatt
drabbas. Lysekilskommun bör inte ge sig in l riskfylldanñärsprojektdet: eventuella
tärdelar Ir så begränsadeoch ligger så långt bort l tiden.

/âfâ
Inge Läfg

Utdragsbestyrkande:
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§ 119

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR ÄNDRINGAVDETALJPLANFÖR SÖDRA
BANSVIK, GAMLESTAN 20:13 M.FL
Dnr: LKS 2013-153-219

Ansökan om planbeskedför ändring av detaljplan för Södra Bansvik, Gamlestan 20:13
mil. från 2009, har inkommit 2013-04-25 från NordhamnsKonsult AB.

Fastighetsägarenhar inte lyckathyra ut lokalernatillverksamheter,så som det
ursprungligt planerat, lokalernastår därför tomma. Andringen av detaljplanensyftar till
att möjliggöraboende på denna yta.

Ärendet blev återremitterat tillsamhällsbyggnadsförvaltningenfrån kommunstyrelsen
2013-06-05,§ 84 för kompletterandeutredning.

Plan- bygglovlov-och mätenhetschefen bedömerfortsättningsvis att förvaltningen
vidhållersitt ställningstagande i tjänsteskrivelsen 2013-05-27 rev. 2013-05-31 om att
avslå ansökan.

Yrkande

Roland Karlsson (FP): Bifall tillledningsutskottet förslag med följandemotivering:

Detaljplanenför fastigheten Södra Bansvik, Gamlestan 20:13 innehålleri bottenplanetåt
Gamla Strandgatan, 2 lokaler för verksamheter.Vi delar inte förvaltningens bedömning
om att inte ge positivt planbesked.Fastighetsägarenhar under 2 år försökt att hitta
verksamhetersom villta i anspråk lokalernaenlig detaljplanensyfte. Tyvärrhar man inte
lyckats. Fastighetsägarenhar under tiden haft flera förfrågningar om handikappanpassat
boende i markplan i omrâdet, vilketman inte hittillskunnaterbjuda de sökande. Det
råder förnärvarande ett överskott på verksamhetslokaleri Lysekiloch inte minst i Norra
hamnen området, varför en ändring av detaljplanenbör prövas. Inte minst för att pröva
möjligheternaatt erbjuda tillgänglighetsanpassatboende för personer med
funktionshinder.

Yngve Berlin (K): Bifall tillförvaltningens förslag.

Inge Löfgren (MP), Bo Göthesson (S), Kent Olsson (M) och Ann-Charlotte Strömwall
(FP): Bifall till ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins bifalltill förvaltningens
förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins bifalltill
förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt Iedningsutskottets
förslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

JM, //m
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Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt beviljaansökan om planbeskedför ändring av detaljplan
för Södra Bansvik, Gamlestan 20:13.

Kommunstyrelsenbeslutaratt detaljplanenges prioritet 3 i arbetsprogrammetför
detaljplaneroch att arbetet med detaljplanenstartar tidigast 2014-01-01. Planarbetet
beräknasdärefter pågå i 1-1,5 år.

Kommunstyrelsenbeslutaratt ett detaljplaneavtalmellan den sökande och kommunen
ska upprättas samt att den sökandebekostarplanarbetet.

Kommunstyrelsenbeslutaratt avgiften för planbeskedetfastställs till8 900 kr enligt
gällande taxa.

Beslutet skickastill

Nordhamns Konsult AB/ Hasse Parmdal
Samhällsbyggnadsförxraltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 120

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖRÄLDREBOSEÄDER,LYSE-FISKEBÄCK
2:18
Dnr: LKS 2013-274-219

Ansökan om planbeskedför att upprätta en ny detaljplan för Lyse-Fiskebäck2:18, har
inkommit 2013-08-23 från Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening, Lysekils
äldrebostäder.Den nya detaljplanensyftar tillatt möjliggöra nästa etapp i upprustningen
av Lysekilsvård» och omsorgsbostädergenom en nybyggnationav Lysekilshemmeti
Fiskebäcksom ska ersätta det befintligaLysekilshemmet.Totalt avses 53 lägenheter med
tillhörandeytor och utemiljöer att byggas. Området ansluter i söder tilldet planerade
bostadsområdet Norra Tronebacken.Den sammanlagdabyggnadsareanberäknastill
ca 4 800 kvm varav 2 ooo kvm utgörs av bostäder. Byggnadsarbetetplanerasatt inledas
2015-09-01.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnaclsföiwraltningenstjänsteskrivelse 2013-08-29 med bilagor.

Jäv

Roland Karlsson (FP) anmäler jäv.

Yrkande

Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Christer Hammarqvist (C): Bifall tillförvaltningens
förslag.

Kommunsstyrelsensbeslut

1. Kommunstyrelsenbeslutaratt beviljaansökan om planbeskedför fastigheten
Lyse-Fiskebäck2:18.

2. Kommunstyrelsenbeslutaratt detaljplanenges prioritet 1 i arbetsprogrammetför
detaljplaneroch att arbetet med detaljplanenpåbörjasomgående.

3. Kommunstyrelsenbeslutaratt ett detaljplaneavtalmellan den sökande och
kommunen ska upprättas samt att den som förvärvar fastigheten bekostar
planarbetet.

4. Kommunstyrelsenbeslutaratt fastställa avgiften för planbeskedetenligt gällande
taxa till 13 350 kr.

Beslutet skickastill

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening
Samhällsbyggnadsförtraltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M 72a //ei
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§ 121

GRANSKNINGAV INTERNKONTROLL201g OCH GnANsmnvGAV
INTERNKONTROLLOCH RUTINERvn) KOP AVSTOLDBEGARLIGA
INVENTARIER2012

Dnr: LKS 2013-140-007,2013-141-007

PwC har, på uppdrag av de kommunala revisorerna, utfört granskning av hur kommunens
interna kontroll fungerar, både med avseende på om det finns goda rutiner samt hur
dessa fungerar i verkligheten. Bland annat har granskning skett avseende hur den interna
kontrollen fungerat under 2012 i allmänhet. Granskningenhar dessutom omfattatvilka
rutiner som gällervid inköp av stöldbegärligainventarier.

Granskningenhar resulterat i ett antal påpekanden. I vissa fall ställs krav på omedelbara
initiativför att under året hinna utföra de uppgifter som beslutatsenligt
kommunstyrelsensegen kontrollplan eller som framgår av kommunens reglementeför
intern kontroll.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-08-15, med bilagor
Ekonomiutskottetsprotokoll 2013-08-21, § 140

Yrkande

Kent Olsson (M), Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP): Bifall till
förvaltningens förslag med tilläggatt yttrandet överlämnastillkommunrexrisionen.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutari enlighet med de förslag tillåtgärder som lämnats av

ekonomienhetensamt den tidplan för arbetets utförande.

Kommunstyrelsenbeslutaratt 2012 års kontrollplan även ska gälla som kontrollplan för
kommunstyrelsen avseende 2013.

Kommunstyrelsenbeslutaratt överlämna ovanståendesvar till revisorerna.

Beslutet skickastill

Revisionen
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

M
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§ 122

FÖRDELNING OMSTRUKIURERINGSFOND2013
Dnr: LKS 2013-164-042

I kommunfullmäktigesbeslut2012-12-20 gällandebudget 2013 står i punkt 8:
”Kommunfullmäktigebeslutaratt 11 miljonerkronor avsätts i en kommungemensam
omstruktureringsfoxid för genomförande av handlingsplanens33 punktersamt eventuella
volymökningari lagstadgad verksamhet”.

På det senaste kommunfullmäktigemötet2013-06-27beslutadesi § 83:
"kommunfullmäktigebeslutaratt ekonomienhetenfår i uppdrag att återkommamed
förslag på hur omstruktureringsfondens 11 miljonerskall användas".

Ekonomienhetenstolkningav de båda fullmåktigebeslutenär att det inte år självklart att
en nåmndvis fördelning skall göras alls. Ekonomienhetensgrundrekommendationär att

inte fördela ut någon del av beloppet.

Ekonomienhetenvillpoängtera att budgetfördelningen endast avser 2013 och inte på
något sätt eller för någon nämnd är rampåxrerkandeför 2014. De medel som nu tillförs
syftar endast tillatt underlätta för verksamheternaatt göra de omställningarsom krävs
för en långsiktigthållbarekonomi. Förvaltningschefernaansvarar för att den tilldelade
ramen för 2014 inte belastasmed några som helst kvarståendekostnader med anledning
av de nu tilldeladeomstruktureringsmedlen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-08-28

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Avslagpå att tillskottetendast avser 2013 och inte är rampåxrerkandeför
Budget 2014.

Propositionsordning

Propositionpå förvaltningens förslag om fördelning av omstruktureringsfonden.

Propositionpå förvaltningens förslag på att tillskottetendast avser 2013 och inte är
rampåxrerkandeför Budget 2014 mot Yngve Berlins avslagsyrkande

Proposition på att anmäla kommunstyrelsensbesluttillkommunfullmäktige.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag om fördelning av

omstruktureringsfondenoch finner att kommunstyrelsenbifallerförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag på att tillskottetendast avser

2013 och inte är rampåxrerkandeför Budget 2014 mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch
ñnner att kommunstyrelsenbifallerförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på att anmäla kommunstyrelsensbesluttill
kommunfullmäktigeoch finner att kommunstyrelsenbifallerförslaget.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

år 27/2:
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LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyreisen

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt fördela ut budgetmedel ur omstruktureringsfonden2013
enligt följande:

o Bildningsnäznnden 2,3 mnkr
Öppnade av nya_förskoleavdelningar2,0 mnkr
Start av barn- och ungdomspolitiskaprogrammet300 tkr

o Vård- 8: omsorgsnämnden 2,0 mnkr
Kostclistribittion
Logistik och Lean inom hemtjänst/särskiltboende
Styr- och ledningsprocessei'

o Kommunstyrelsen 6,7 mnkr
Lokalomstrukturerizzgav*0,7 mnkr
Omställning i uppdraget mot LEVA 0,5 mnkr
Skötsel av badplatser 0,5 mnkr
omställning av namrvårdsuppdragetav musselodlingat*
50 96 av kostnaden 1,1 mnkr
Naturvårdsuppdrag 0,4 mnkr
Utredning bilpool,samordning information/kommanikation0,2 mnkr
Förstärkningav ekonomresurs tillsociala nämnderna 0,3 mnkr
Täckandeav drijtunderskott av Gullmarsborg 3,0 mnkr

o Totalt 11,0 mnkr

Kommunstyrelsen understryker att tillskottetendast avser 2013 och inte är
rampåxrerkandeför Budget 2014.

Kommunstyrelsen anmälerbeslutettillkommunfullmäktige.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M. /go
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§ 123

ANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattadebeslutenligt delegationer tillutskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2013-08-21
Ekonomiutskottetsprotokoll 2013-08-22
Kommunstyrelsensordförande - nr

Kommunchefensdelegationer - nr

Administrativechefens delegationer- nr

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 4 september2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
W,



Sammanträdesprotokoll
2013-09-04

LYSEKiLSKOMMUN
Kommunstyrelsen
§ 124

ANMÄLNINGSÃRENDE

Protokoll från Lysekilshamn AB och KolholmarnaAB
2013-01-22
2013-04-04
2013-04-18
2013-04-30
2013-05-20
2013-06-27

Protokoll från Lysekilshamn AB och KolholmarnaAB årsstämma, 2013-05-16

Informationfrån Preem AB - Ny ansökan avseende miljökonsekvensbeskrivning

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenantecknar följande anmälningsärendensom förtecknas i protokoll den
4 september2013.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
m: /A
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§ 125

DELTAGANDEI ”KOMMUNENS ICVALITETI KORTHET”
Dnr: LKS 2013-132-012

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inbjuditde kommuner som ännu inte deltar
i projektet "KommunensKvalitet i Korthet" att ansluta sig tillprojektet. Projektetsyftar
tillatt ge förtroendevalda och ledande tjänstemän ett verktygför att utveckla de
lwalitativaaspekterna i styrningen och uppföljningen av verksamheten.

Bestlutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-08-22

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun ansluter sig tillprojektet "Kommunens
Kvalitet i Korthet"

Kommunstyrelsenbeslutaratt ekonomienhetenfår i uppdrag att utse kontaktperson

Kommunstyrelsenbeslutaratt utse kommunledningsgruppensom styrgrupp

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:

w ?fila á?
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§ 126

VALAVLEDNINGSIJTSKOTI'OCH EKONOMIUTSKÖTI'
Dnr: LKS 10-380-101

Vid kommunfullmäktigessammanträde2013-08-29valdes nya ledamöter och ersättare
tillbl.a. kommunstyrelsen. Med anledningav detta ska nytt val göras av ledningsutskott
och ekonomiutskottsamt val av ordförande.

Nominering

Kent Olsson (M):

Ersättare i ledningsutskottetnomineras Maria Forsberg (S) istället för BillWallberg(S).

Ersättare i ekonomiutskottetnomineras Christina Gustafson (S) istället för Sven-Gunnar
Gunnarsson (S).

Till ordförande i ledningsutskottet nomineras Mats Karlsson (M).

Till ordförande i ekonomiutskottetnominerasJan-OlofJohansson (S).

Proposition

Ordförande ställer proposition på nomineringarnaoch ñnner att ledningsutskottet
beslutarenligt nomineringen.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenutser följande ledamöter och ersättare i ledningsutskottetoch
ekonomiutskottetunder resterande mandatperiod.

Ledningsutskott

Ordinarieledamöter Ersättare

Mats Karlsson (M), ordförande Kent Olsson (M)
Jan-OlofJohansson (S) Bo Göthesson (S)
Margareta Lundqvist (S) Maria Forsberg (S)
Roland Karlsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP) FredrikChristensson (C)

Ekonomiutskott

Ordinarie ledamöter Ersättare

Jan-OlofJohansson (S), ordförande Christina Gustafson (S)
Kent Olsson (M) Mats Karlsson (M)
Bo Göthesson (S)
Roland Karlsson (FP)
Yngve Larsson (FP)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickastill

Samtliga valda
Kommunledningskontoret
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:

M 23a 00,:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (27)
Kommunstyrelsen 2013-09-04

§ 127

REVIDERING AVKOMMUNSTYRELSENSREGLEMENIE
Dnr: LKS 2013-286-003

Vid kommunfullmäktigessammanträdeden 29 augustientledigadesbla. kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare och val av ny kommunstyrelsegenomfördes. Mats Karlsson (M)
valdes tillkommunstyrelsens ordförande, Jan-OlofJohansson (S) till 1:e vice ordförande
och Roland Karlsson (FP) till2:e vice ordförande. Tillgrund för de genomförda valen låg
en valteknisksamverkanmellan dels Moderaterna, Socialdemokraterna,Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Skaftöpartiet, dels Folkpartietoch Centerpartiet.

Administrativachefen har av kommunstyrelsens nyvalda presidium fått i uppdrag att
utarbeta en revideringav kommunstyrelsensreglementeoch dess § 19. Förslaget till
förändring innebär, att kommunstyrelsens ordförande skall vara kommunalrådpå 80 %,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande kommunalrådpå 80 % och kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande oppositionsråd på 50 %. Förändringen föreslås gälla fr.o.m. 2013-09-01
då den nya kommunstyrelsen tillträde.

Enligt tidigare gällande reglementeskall kommunstyrelsens ordförande vara kommunalråd
på 100 % och kommunstyrrelsens 2:e vice ordförande oppositionsråd på 75 96.

Beslutsunderlag

Administrativachefens tjänsteskrivelse 2013-09-03

Yrkanden

Roland Karlsson (FP):Avslagpå förvaltningens förslag

Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Christer Hammarqvist (C),Yngve Berlin (K): Bifall till
Roland Karlssons yrkande.

Bosse Göthesson (S) och Inge Löfgren (MP): Bifall tillförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons mil. avslagsyrkande

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons mil.
avslagsyrkandeoch ñnner att kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillförvaltningens förslag.

Nej -röst för avslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
r å: /AL
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 ja-röster och 5 nej-röst att bifallaförvaltningens
förslag. (se omröstningsresultat)

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna föreslagen revideringav kommunstyrelsens
reglemente, § 19, att gälla from. 2013-09-01.

Reservation

Skriftligreservation från folkpartietgenom Roland Karlsson (FP) 00h från centerpartiet
genom Christer Hammarqvist (C) samt en reservation från Yngve Berlin (K).

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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I
JA NEJ NEJ

<M>:int:
Jan-OlofJohansson (S)

e)nzl_áz
<M> zánuzz

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 127    Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)

wexløxz
se3I_u§

Ann-Charlotte StrömwaH (FP)
Christer Hammarqvist (C)
Yngve m nnxl_nz
Richard Åkerman Ersättare (M)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Christina Gustafson Ersättare (S)
Maria Forsberg Ersättare (S) u
Håkan Smedja Ersättare (V) _
ThomasFalk Ersättare (SP)
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)-
CamillaCarlsson Ersättare (FP)
Fredrik Christensson Ersättare (C)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

xzz. 272 zf;  
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Justerare:

Sammanträdesprotokoil
2013-09-04

Reservation

KS, 4 september2013 -- ärende 6.3 'Revidering KS regiemante".
Som sista punkt på KS-mötet som dominerats av kärv ekonomi och budgetdiscipiin
lägger S-aiiiansen. ett försiag om ytteriigare pengar tiil kommunairådstjänster. M och
S föreslogs få var sitt 80 procentiga kommunalråd samt Fp-C "alliansen"ett
kommunalråd på 50 %.

Det får inte svida i skinnet på den som håifer i piskan, därför detta något provokativa
försiag. Den underiinansieradebudgeten skail drivas igenom, 33 punktsprogrammet
(som skall trolla bort 20 -30 milj. ur verksamheten) skaii genomföras tilivarje pris.
Då gäilerdet att smörja den "inre kretsen".

Vi har tydligen råd med fier råd, men annars skall vi granska varenda SOU-lapp och
hemtåänsttimme.
S-aiiiansen skriver i sitt 'handlingsprogram/avsiktsförkiaring"som 4:e och sista punkt
att man ska!! 'Verka för ett ökat poiitikerförtroendeñ- Hur tänkte ni där?

I princip är vi överens om att oppositionen måste få möjlighet tiil löpandet insyn i det
politiska skeendet, men enligt vår uppfattning har frågan om vem som är opposition
och vem som kan betecknassom oppositionsråd ännu mer fördunkiats etter de
senaste rockadema i kommunfuiimäkttge.
Vi hâiier absolut inte med Miijöpartiets Inge Löfgren om att det handlar om
"struntsummor". Men apropå "summor", kohandel är väl också prlssatt.
Jag reserverar mig mot besiutetatt utöka antalet kommunalråd til! tre och den
fördyring detta medför.

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

Yngve Beritn

Kommunistiska Partiet

LYSEKILSKOMMUN
HEGiSTRATUiüN

2813 -09- u 5
  
  
 

Utdragsbestyrkande:
124. 27/30 /z
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Reservation

I kommunstyrelsensärende 6:3 Revidering av

kommunstyrelsens reglementen 2013-09-04

Kommunstyrelsens behandlade på rubricerat sammanträde revidering av

kommunstyrelsens reglemente och dess § 19. Vänstermajorltetens beslut
till förändring Innebär att kommunstyrelsens ordförande och 1 :e vice
ordförande skal! båda tjänstgöra på 80 %, 2:e vice ord-förande
oppositionsråd mlnskas från 75 % till 50 '3/0.

För innevarandevatperlod har fullmäktige besEutat att kommunstyrelsens
ordförande, tillika kommunalråd, skall tjänstgöra 100 %.
Kommunstyrelsens 2:e vlce ordförande, tillikaopposltlonsråd, skall
tjänstgöra 75 %.

undertecknade reserverar sig mot den föreslagna förändringen
och yrkadepå att kommunfullmäktigestidigare beslutskall gälla
hela nuvarande mandatperiod.

Lysekil 2013-09434

ör För

iet liber erna
.. Centerpartiet

sägs/E;,Å f ätt' v:Y\\'..› '. f. x f

Roland Karlsson Christer Hammarqvist

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M 'ø/ø;
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§ 128

INFORMATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Ordförande informeradeOm de uppgifter som framkommitkring Rambo AB:s dotterbolag
Slam och Container.

Kommunstyrelsen antecknar informationen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/M Zz /á


