
__

1 (41)
SAMMANTRADESPROTOKOLL LYSE KI LS

KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2013-10-09 kl. 09.00-14.15

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf. Maria Forsberg (S)
Jan-OlofJohansson (S), 1:e vice ordf Christina Gustafson (S)
Roland Karlsson (FP), 2:e vice ordf Thomas Falk (SP) §§ 131-157
Richard Åkerman (M) ersätter Kent Olsson (M) Britt-Marie Didriksson Burcher (FP)
Bo Göthessoit (S), Fredrik Christensson (C)
ersätter Klas-GöranHenriksson (S) Per-GunnarAhlström (K)
Margareta Lundqvist (S) Lars Björneld (FP) §§ 129-147
Inge Löfgren (MP)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwali (FP)
Christer Hammarqvist (C)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Ola Ingevaldson, administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer: 129-157
k

i
Sekreterare: iffaøizliijzelfzârüäi

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

Mari-Lottis!?Dunert

Ordförande: .........................

Mats Karlsson
J' k., z' /
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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-10-09 Justeringsdatum: 2013-10-16
Anslagsdatum: 2013-10-16 .Usiage s ned nde: 2013-11-07
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Övriga närvarande

CeciliaLindsten, Sotenäs kommun § 148
Marie-Louise Bergqvist, Samhällsbyggnadschef§§ 129-149
YlwaLarsson, Samordningsansxrarigplanenheten §§ 129-130, 149
Emelie Greiff, planeringsarkitekt§ 129
Helena Svensson, ekonom § 147
Johan Thylén,utvecklingschef§§ 129-130
Per Olsson, miljöchef§§ 129-139

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 129

DETAIJPLANFÖR RÄKBODARNA,DELAVSÖDRA HAMNEN 1:115 M FL,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-103-214

Ett förslag tilldetaljplan har upprättats för att skapa permanentabyggrätter för
Räkbodarna och restaurangPrämen, samt möjliggöraviss utvecklingav området i dessas
omedelbara närhet. Planförslaget innebär även att gång- och cykelväg kan byggas ut längs
med Södra Hamngatans östra sida.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse2013-09-30 med bilagor.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfulhnälctige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för Räkbodarna, upprättad 2013-05-21,
justerad 2013-09-27,och överlämna den tillKommunfullmäktigeför antagande enligt 5 kap
29§ Plan- och bygglagen (1987:10.)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna utställningsutlåtandet.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 130

ARRENDEAVTALMED NORRA GRUNDSUNDS BÃTFÖRENINGAVSEENDE
SMÃBÅTSI-IAMN
Dnr: LKS 2012-346-261

Vid sammanträdeti kommunstyrelsen den 14 augusti 2013 § 102 fattadesbeslutom att
samhällsbyggnadsföivaltningenskulle upprätta och förhandla om lägenhetsarrende för
vatten- och markområdenkopplade tillNorra Grundsunda småbåthamnsamt bryggor i
densamma med start den 1 januari 2014. Kommunstyrelsenbeslutadeockså att
arrendeupplåtelsenmed Norra Grundsunds båtförening är ett pilotprojektmed en löptid,
gällande avtal på 15 år och att projektet utvärderas efter 5 år med inriktningmot
föreningsdriftenoch dess inverkanpå det kommunala småbåtskollektivet.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-09-27

Yrkanden

J.an-OlofJohansson (S): Bordläggning av ärendet

Roland Karlsson (FP):
- - Att ärendet ska avgöras idag.
- Bifall tillförvaltningens förslag förutom punkt fyra i förslaget som ska utgå " att

det inte tecknaseller godkänns liknadepilotprojektinnan utvärdering av ovan är
gjord med ett för kommunenpositivt resultat genom utveckling av hamnen och
dess båtplatser”

Yngve Berlin (K): Avslagpå förvaltningens förslag.

Christer Hammarqvist (C): Bifall tillRoland Karlssonyrkandeom att ärendet ska avgöras
idag.

Bo Göthesson (S): Bifall tillJan-OlofJohanssonsyrkandeom bordläggning.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Jan-OlofJohanssonsyrkandeom bordläggning mot Roland Karlsson mfl.
yrkandeatt ärendet ska avgöras idag.

Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition enligt följande:

Propositionpå Roland Karlssonsbifalltillförvaltningens förslag förutom punkt fyra i
förslaget som ska utgå " att det inte tecknas eller godkänns liknadepilotprojektinnan
utvärdering av ovan är gjord med ett för kommunenpositivt resultat genom utveckling av

hamnen och dess båtplatser” mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohansson mil.yrkandeom bordläggning
mot Roland Karlsson mil.yrkandeatt ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunstyrelsenbeslutaratt bordlägga ärendet.

Omröstnings begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Janröst för bordläggning

Nej-röst för att avgöra ärendet idag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 7 ja-röster och 4 nej-röster att bordlägga ärendet.
(se omröstningsbilaga)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt bordlägga ärendet.

Reservation

Mot beslutetanmäler Roland Karlsson (FP) och Christer Hammarqvist (C) skriftlig
reservation.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NARVARANDE W OMROSTNING

A NEJ

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 130  
 

?P viH

Maria Forsberg Ersättare (S)
Håkan Smedja Ersättare (V)-
ThomasFalk Ersättare (SP) n
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Richard Åkerman Ersättare (M) u
Bo Göthesson Ersättare (S)
Christina Gustafson Ersättare (S)
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Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björnelcl Ersättare (FP)
Camilla Carlsson Ersättare (FP)
FredrikChristensson Ersättare (C)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K) X

-

Justerare: Utdragsbestyrkanäe:
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Reservation

i Lysekilskommunstyrelse-s
ärende 2.3 Airendeavtai med Norra G-ru-ndsunds '

Båtförenl-ng avseende småbåtshamn.

Dnr: LKS 12-346-261

Kommunstyrelsen l E-.ysekilskemmun behandlade2013-10-09 rubricerat
arrend-eavtaletmed Norra Gruadsunds å-åtförening angåenäe
småbåtshamn. Arrenáeuppiåtelsen har diskütera-ts under en lång laid och
har varit Föremål för upprepade återremlsser l lednlngsutskottetoch
kommunstyrelsen. Bet är naturligtvis bra att man noggrant beakta-r
avtalets Innehåll innan be-slutl Vi kan dock konstatera att avtalet nu år
färdigt för antagande reserverar oss därför mot beslutetatt barálägga
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde. I och med att man väljer
bardiäggning, kan inte årenáet kømpletteras. Avtaletskall gälla från 1
januar! 2014 och arrendatonemabör få Eörutsättnlngar att l så god Eld som

möjligt förbereda sitt åtagande.
Underteeknade reserverar sig mot kommunstyrelsens beslutatt
bordlägga ärendet.

Lysekil 2023-10-09

 
För För

(ramp rtletljbe les-na Centerpartiet i

a' anwa:
Roland Christer Hammarqv -- g

I

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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LYSEKlLS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 131

TAXA__FÖRPRÖVNING OCH TILLSYNENLIGTLAG MED SÄRSKILDA
BESTAMMELSEROM GATURENHÅLLNINGOCH SKYLTNINGINOM
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-299-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensammanämnden för miljöfrågorför
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetatfram ett förslag om taxa för prövning och
tillsynenligt lag med särskildabestämmelserom gaturenhällningoch skyltning.
Kommunen får enligt lag med särskildabestämmelserom gaturenhållningoch skyltning
samt förordning om avgifter för prövning enligt lagen med särskildabestämmelserom

gaturenhållningoch skyltning,ta ut avgift för handläggning.
Det är viktigt att samma taxekonstruktionei-gäller för samtliga samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-27med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 55
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för prövning och tillsynenligt lag med
särskildabestämmelserom gaturenhållningoch skyltninginom Lysekilskommun

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:

/Ã/Ãz'
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§ 132

TAXAFÖR TILLSYNENLIGT TOBAKSLAGEN INOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-300-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensammanämnden för miljöfrågorför
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetat fram ett förslag om taxa för tillsynenligt
tobakslagen.
Kommunerna får enligt tobakslagen ta ut avgift för tillsynav den som bedriver
anmälningspliktigförsäljning av tobak enligt de grunder som beslutasav

kommunfullmäktige.Det är viktigt att samma taxekonstruktionergäller för samtliga
samverkandekommuner och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12 med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 53
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för tillsynenligt tobakslagen inom Lysekils
kommun, som ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft 2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 133

TAXAFÖR TILLSYNENLIGT STRÃLSKYDDSLAGENINOM LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 2013-302-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensammanämnden för miljöfrågor för
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetatfram ett förslag om taxa för tillsynenligt
strälslqrddslagen.
Kommunen får enligt strålskyddslagta ut avgift för tillsynav den som bedriver
solarieverksamhetenligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.
Det är viktigt att samma taxekonstruktionergäller för samtliga samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 52
Samhällsbyggnadsföiyaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för tillsynenligt strålskyddslagen inom
Lysekilskommun, som ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft 2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 134

TAXAFÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENSOMRÅDE
INOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-303-406

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommunerhar Miljönämndeni mellersta
Bohuslän sedan 2013-01-01 viss prövning och tillsynenligt Miljöbalken.Den tillsynsom

kommunernautövar är bred och omfattarbla. miljöfarligverksamhet, hälsoskydd och
naturvård.

Föreliggande taxeförslag är en revideringoch uppdatering på grund av samman-

slagningen tillen gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.
Det är viktigtatt samma taxekonstruktionergäller för samtliga samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 51
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område inom Lysekilskommun, som ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft
2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 135

TAXAFÖR OFFENTLIG KONTROLLENLIGT LIVSMEDELSLAGENINOM
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-305-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensamma nämnden för miljöfrågor för
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetatfram ett förslag om taxa för offentlig kontroll
enligt livsmedelslagen.
Avgifterför anläggningarunder Livsmedelverketskontrollansirar regleras i ”Förordning
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedeloch vissa jordbruksprodukter” som gäller
för samtliga livsmedelsanläggningar.Utöver denna förordning har Livsmedelverkets
föreskrifterom avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering som endastgäller
de anläggningarsom utgör Livsmedelverketskontrollansvar.

Enligt avgiftsförorclningen är de lokala kontrollmyndigheternaskyldigaatt ta ut en årlig
avgift som täckerkostnadernaför den offentligakontrollen. Myndigheterna ska beräkna
avgiften så att livsmedelskontrollenhar tillräckligafinansiella resurser.

Det är viktigtatt samma taxekonstruktionergäller för samtliga samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12 med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 50
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrelsensförslag tillkommunfulhnäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för offentligkontroll enligt livsmedelslagen
inom Lysekilskommun, som ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft 2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 136

TAXAFÖR OFFENTLIQ KONTROLLENLIGT LAGEN OM HANDEL MED
VISSA RECEPTFRIALAKEMEDEL INOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-306-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensammanämnden för miljöfrågor för
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetat fram ett förslag om taxa för offentlig kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunen får enligt lagen om

handel med vissa receptfria läkemedel ta ut avgift för kontroll av den som bedriverhandel
med vissa läkemedel, enligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.

Föreliggande taxeförslag är en revideringoch uppdatering på grund av samman-

slagningen tillen gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.
Det är viktigt att samma taxekonstruktionergäller för samtliga samverkandekommuner
och taxeförslagen har därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 49
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel inom Lysekilskommun, som ersätter tidigare taxa och ska
träda ikraft 2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

W ,i



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokolf 14 (41)
Kommunstyrelsen 2013-10-09

§ 137

TAXAFÖR OFFENTLIG KONTROLLAVFODER OCH ANIMALISKA
BIPRODUKTERINOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-307-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensamma nämnden för miljöfrågorför
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetat fram ett förslag om taxa för offentlig kontroll
av foder och animaliskabiprodukter inom Lysekilskommun. Kommunen får enligt
Miljöbalkenta ut avgift för tillsynenligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.

Föreliggande taxeförslag är en revideringoch uppdatering på grund av samman-

slagningen tillen gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.
Det är Viktigt att samma taxekonstruktionergäller för samtliga samverkandekommuner
och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2o13no8-12 med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 48
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter inom Lysekilskommun, som ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft
2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§138

TAXAFÖR MILJÖNÄMNDEN1 MELLERSTA BOHUSLÄN UPPDRAGSVERK-
SAMHET INOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr LKS 2013-301-406

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommunerhar Miljönämndeni mellersta
Bohuslän bildats2013-01-01. Förutom prövning, kontroll och tillsyn i sin
myndighetsutövningkan även uppdragsverksamhetmot de tre kommunernaförekomma.
Avgiftenligt denna taxa erläggs för undersökningar, utredningar, mätningar och andra
uppdrag som efterfrågas, men som således inte är mjmdighetsutövning.Taxan kan också
tillämpasför externa uppdrag i förekommandefall. Det är mycket viktigtatt samma

taxekonstruktiongäller för samtliga tre samverkandekommuner och taxeförslagen har
därför formulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag tilltaxa, exklusive timavgiftensstorlek. Denna beslutas
i separata ärenden i respektive kommun. Det bedömsviktigtatt även timavgiften
samordnas och blir lika i samtliga tre kommuner.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 54
Samhällsbyggnadsförxraltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunsstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta "Taxaför Miljönämndeni mellersta Bohusläns
uppdragsverksamhetinom Lysekilskommun”, som ersätter tidigare taxor och ska träda i
kraft 2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 139

RENHÄLLNINGSTAXA- HÄMTNINGAVLATRIN
Dnr: LKS 2013-334-458

Rambo ABhar lämnat ett förslag tilltaxa avseende hämtning av latrin. Förslaget innebär
en höjning av avgiften från 4 800 kr för 25 tunnor (192 kr/tunna)till7 000 kr inklusive
moms för 10 tunnor (700 lir/tunna).

Kommunen söker årlig dispens från förbudet att deponera organiskt avfall från
Länsstyrelsen för att deponera insamlade resp mottagna latrintunnor. Deponeringhar då
skett på avfallsdeponiutanför Rambo. Länsstyrelsen har klargjort att ytterligare dispenser
inte kommer att beviljas.

För 2014 kommer latrintunnoratt transporteras tilloch behandlasi en avfallsanläggning i
Norrtälje. Kostnaderna för insamling, transport och behandlingökar avsevärt.

Fastighetsägaresom nyttjar latrinhämtningstjänstenhar informeratsom alternativoch
uppmanats ta kontakt med miljöenheten för diskussion om olika lösningar. Taxan har
tidigare höjts succesivt för att påskyndaomställningen. Många kommunerhar upphört
med latrinhämtning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-01

Kommunsstjrrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigefastställer taxan för hämtning av latrin till7 000 kr inklusivemoms

för 10 tunnor från och med 1 januari 2014. För hämtning gäller budning.

Kommunfullmäktigeuttalar också att inriktningenär att hämtning av latrintömningska
upphöra inom nâgra år.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 140

REMISSVARANGÅENDE UNDERLAGFÖR SAMRÄD FÖR
LYSEKILSPROJEKTET- FORSKNING OCH UTVECKLINGAVVÄGKRAPT
Dnr: LKS 2013-187-370

Lysekilskommun har mottagit underlag för samråd enligt 6 kap, Miljöbalken,för
"Lysekilsprojektet- forskning och utvecklingav vågkraft” från Uppsala universitet.

"Lysekilsprojektefhar pågått sedan 2004 som ett forsknings-och utvecklingsprojektför
vågkraft,beläget i vattnetutanför Skaftö/Islandsberg.Sedan 2004 har en rad tillståndoch
medgivandengetts i projektetvaravmånga med Slutdatum sista december2013. För att
möjliggöra fortsatt verksamhet inom fältprojektetavser verksamhetsutövaren(VU) att
under december2013 inlämna en tillståndsansökantillMark-och Miljödomstolenmed
möjlighet att fortsätta men även utöka verksamhetenoch områdets storlek.

Lysekilskommun har inget att erinra mot VU:s förslag på utbredning för den egna
verksamheten,d.v.s. en utökning med ca 50 % från nuvarande anläggning, utan ser

mycket positivt på den forskning som bedrivs. Kommunenser också positivt på att ge ett
visst utrymme även för andra aktörer som bedriverforskning kringvågkraft. Den
betydligtstörre yta som presenteras i underlagetär dock mycket tveksamur ett flertal
aspekter.

Dels är det idag oklart hur småbåtaranvänder området. Kommunenvill inte riskera
påtagligabegränsningari framkomlighet för småbåtareller negativpåverkanav

upplevelsen av närliggande naturhamnar, eftersom småbåtslivetär ett intresse som

kommunenvärnar.

Beslutsunderlag

Remiss från Uppsala Universitet 2013-05-17
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-09-20

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt ställa sig bakom redovisad tjänsteskrivelse som sitt
remissvar tillUppsala Universitet.

Beslutet skickastill

Uppsala Universitet (inkl. tjänsteskrivelsen)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 141

FINANSIELL RAPPORTPER 2013-08-31
Dnr: LKS 2013-68-049

EntropiAB har kommit in med ñnansiell rapport per den 2013-08-31 för Lyrsekils
kommun, Lysekilkoncern, Lysekilsstadshus AB, LysekilsBostädel'AB och LEVAAB.

Beslutsunderlag

EntropiAB ñnansieilrapport

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen antecknar Entropi AB finansiella rapport per den 2013-0891

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/;ii/TJ;ZZ Ål
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§ 142

SVARPÅ REVISORERNAS GRANSKNINGAVÅRSREDOVISNING2012

Dnr: LKS 2013-113-042

Revisionernasbedömningav årsredovisningenvar att den i allt väsentligtvar upprättad
enligt god redovisningssed och uppfyllde kravet på rättvisande räkenskaper. I rapporten
visar de dock på vissa avvikelser och mindre brister. Ekonomienhetenhar upprättat nya
rutiner på de områden som revisionen anser att förbättring bör ske.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-09-05
Ledningsutskottets protokoll 2013-09-18,§ 153

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt som svar tillkommunrevisionenöversända redovisad
tjänsteskrivelse, daterad den 2013-09-05.

Beslutet skickastill

Kommunrevisionen
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 143

GRANSKNINGAV INTERNKONTROLLAVSEENDERUTINER FÖR
UTBETAININGAR - ATTESTOCH FIRMATECICNING
Dnr: LKS 2013-271-007

PwC har i rapporten "Granskning av rutiner för utbetalningar- attest och firmateckning",
daterad 2013-08-20,kommit med ett antal förbättringsförslag. Förbättringsförslagen
redovisas tillsammansmed vad som hittillsutförts samt tidplan och ansvarig för
återstående arbete. Revisorernaönskar svar från kommunstyrelsensenast 30 november.

Återrapportering av åtgärder med anledningav revisorernas rapport kommer dock
fortlöpande att ske tillkommunstyrelsensamt revisorerna.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-08-31
Ledningsutskottets protokoll 2013-09-18,§ 154

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutari enlighet med de förslag tillåtgärder som lämnats av

ekonomienhetensamt de tidplanen för arbetetsutförande.

Kommunstyrelsenbeslutaratt som svar tillkommunrexrisionenöversända redovisad
tjänsteskrivelse, daterad den 2013-08-31.

Beslutet skickastill

Kommunrevisionen
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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FIRIVIATECKNINGSRÄTTINOM KOMMUNSTYRELSENSVERKSAMHETS-
OMRÅDE MANDATPERIODEN2011-2014
Dnr: LKS 2010-492-002

Kommunstyrelsenbeslutadesenast 2013-03-06§ 43 om firmateckningsrättinom
kommunstyrelsensxrerksamhetsområde.Avbeslutetframgårklart vilkasom omfattasav

rätten och även att varje utbetalningförutsätter påskriftav två behöriga.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse

Ekonomi-utskottetsförslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt from. 2013-10-09 och under resterande del av

mandatperioden,godkänna följande lista över firmatecknare:

1. Plusgiro- och bankutbetalningar

2. Köpehandlingar,avtal/kontrakt,
fullmakteroch andra kvalificerade
handlingar

Justerare:

3. Låne- och borgensförbindelser inom
ramen för kommunfullmäktigesbeslut
och enligt gällande delegationsordning

4. indrivningav fordringar

5. Momsdeldaration

6. Underlag för löneutbetalning/lönelista

7. Leasingavtal för fordon

Kommunstyrelsens ordf./kommunalråd,
1:e och 2:e vice ordf., kommunchef,
administrativchef, ekonomichef,
personalchef,chef för serviceenheten,
med kontrasignationav ekonom eller
assistent

Kommunstyrelsens ordf./kommunalråd
och vid förhinder 1:e eller 2:e vice ordf.
och med kontrasignationav kommun-
chef, administrativchef, ekonomichef,
personalchef,samhällsbyggnadschef

Kommunstyrelsens ordf./kommunalråd
och vid förhinder 1:e eller 2:e vice ordf.
med kontrasignationav kommunchef,
administrativchef eller ekonomichef

Kommunchef,administrativchef,
ekonomichef,personalchef i förening
med assistent

Assistent

Personalchef,personalsekreterare i
förening med löneassistent

Kommunchef,administrativchef,
ekonomichef, inköpare, chefen för
serviceenheten i förening med ekonom.

Utdragsbestyrkande:
i/fá/f* Q

21 (41)

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (41)
Kommunstyrelsen 2013-10-09

Ovanståendeñrmateckningsrättgäller för följande personer:

Kommunstyrelsensordförande/kommunalråd Mats Karlsson
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Jan-OlofJohansson
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Roland Karlsson
Kommunchef Lena Fischer
Administrativchef Ola Ingevaldson
Ekonomichef Lars-ErikKnutsson
Personalchef Sven Hagberg
Ekonom Helena Svensson
Ekonom Ulrika Lind
Ekonom Eva-MarieMagnusson
Ekonom Jonas Malm

Upphandlare/inköpssamordnare Maria Fredriksson
Personalsekreterare Christer Höglind
Samhällsbyggnadschef Marie-LouiseBergqvist
Chef för serviceenheten Sture Martinsson
Assistent KatarinaAndersson
Assistent KatarinaJosefsson
Assistent Marita Emilsson
Assistent YvonneAxelsson
Löneassistent Jeanette Hansson
Löneassistent Inger Ivarsson
Löneassistent ElisabethBjörkman
Löneassistent Ingela Olsson
Löneassistent Miriam Nygren

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Upphandlare
Serviceenheten
Personalenheten
Chef för samhällsbyggnadsförsraltningen
Kommunledningskontoret

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/á/y i



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (41)
Kommunstyrelsen 2013-10-09

§ 145

RIKTLINJER REGISTRERINGAV INVENTARIERSAMT
RIKTLINJERFOR ÅTVERVINNINGOCH UTRANGERINGAVVAROR
Dnr: LKS 2013-141-007

PWC har i rapporten "Intern kontroll och rutiner vid inköp av stöldbegärligainventarier"
daterad 2013-04-17,kommit med ett antal förbättringsförslag.

Ekonomienhetenhar i enlighet med PWC's åtgärdsförslag tagit fram centrala riktlinjerför
registrering av inventariersamt uppdaterat regler för utrangering och försäljning av varor.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-09-17

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenantar de riktlinjerför registrering av inventariersamt riktlinjerför
åtvervinning och utrangering av varor som lämnats av ekonomienhetenatt gälla för hela
kommunen.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Upphandlare

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
u
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§ 146

UTDEBITERINGFÖRÃR 2014
Dnr: LKS 2013-339-049

Enligt Kommunallagen8 kap. 6 § skall kommunstyrelsen före oktobermånads utgång
lämna förslag tillkommunfullmäktigeom skattesatts för nästkommandeår.

Komunfullmäktigefastställde i juni 2013 preliminära ramar för budgetåret 2014.
Ramarnautgick från oförändrad skattesats samt ett resultat om 8,8 mnkr (1,2 % av

skatteintäkter, fastighetsavgiftoch utjämningsbidrag).
Utifrån de preliminära ramarna har nämnder och styrelser gjort konsekvensbedömningar.
Effekterna av dessa bedömningarär nu föremål för politiska övervägandenvilketkan
komma att leda fram tilljusterinai'av de preliminära ramarna.

Beslutsunderlag
Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-10-04

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Att kommunfullmäktigefastställerden kommunalautdebiteringen2014
till22.81 kr.

Richard Åkerman (M): Bifall tillförvaltningens förslag om oförändrad skattesats 22.06 kr.

Propositionsordning
Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkandeom att
kommunfullmäktigefastställerden kommunalautdebiteringen2014 till22.81 kr

Proposition

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkandeoch
finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Omröstnings begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillförvaltningens förslag

Nej-röst för Yngve Berlins yrkande

Kommunstyrelsenbeslutarmed 9 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår att bifalla
förvaltningens förslag. (se omröstningsbilaga)

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfulhnäktige

Kommunfullmäktigefastställerden kommunalautdebiteringen2014 till22.06 kr

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation

Mot beslutetanmäler Yngve Berlin (K) skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 146

Mats Karlsson

Jan-OlofJohansson

Roland Karlsson

Kent Olsson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Christer Hammarqvist
Yngve Berlin

Richard Åkerman
Bo Göthesson

Christina Gustafson

Maria Forsberg
Håkan Smedja
ThomasFalk

Britt-MarieDidriksson-B

Lars Björneld
CamillaCarlsson

FredrikChristensson

Per-GunnarAhlström

Justerare:

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

/m

Sammanträdesprotokoll
2013-10-09

Utdragsbestyrkande:

26 (41)
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Reservation: Beslut om kommunal utdebitaeringför år 2814.

Jag eöejartvivêa-øå .em koneekve -›-. .e-- sem år.
tlllräckügt tydüga för ett kommunstyrelsens majoritet skall våga/viljasätta stopp för

i venesemhete* ett %r%r§.aa 'e me. ._

Kan kenseiwensemabli tydligare än nedtegda skam:)minskad elewård och
stödfcmküener, nvânimering av resurser een kam?

Beregravt enderñneasâeradebudwt som fullmäktige beslutadeom l decemw 2012
ñck ee negativa som vi kemmenistervameee för. verksemheâen
Eee: iáeg av ett akut enderskett på över 39 mnjoner ida 'Prots eetta tmäerskott sem
var känt redan i--vâras mg Railmäkügeden 27 juni enra fö: kemmaneeå:
sem är 9 miljonerkr! lägre än årets :såväl

sammet-etpemaneeisar undersketten för verksamheternaeen âöteegen e:
regmngerhar därför duggat eâtt och skapat ere och vaetrivse!nos bâáe
personal och berörda medborgare.
Benemöjligaeiwetionen mattan behevechtäâláeâadbudgetharnuhüvâtbrutaktydlig g
och etlt flermedborgarehar reagera och ifrågasätta n :se

En iöenlng på detta ståndtga het mot vettig,vi och tom. s-*rz--vé
verksamhetvore att seten tog sitt ekonomiska ansvar gentemot komme-erna.Men
Reinfeldt och Borg minskar :sena:s-emhäâiets kakomseer med 7a müjerderse årsbasis
genom skettereáuktioner l en medveten:eng av ümhäâiets
Ett alternativ är därför ett vädjauu den lokala solidariteten. På budgetmötet i dec
föreslegvidärñrattskattenskaáfehöáasnzedsoözeförattuaávâkametügare
färsen-wear, naenviföderaeevoterârwmdâáahfärdennabuágetföresiârvien
höjeâng med 75 öre. ?å es förlorwe vi emréstntegen med 9-: een en avstod.

Det är lnte specleütopportunt att äresiâ en skattehöjning,men aâtemaäuet, fier
neâskânaångarförsieåckeri Trotsdet något bättre ekommâska tåget ?år ketmnwaerz,
ñzsämngsâterbâring från AFAmm. år hatet mat verksamhetenpennaneat.
Ben senaste Bufleönm från kommunchefech ekonommtskottetger fear! beskee. 'En
tiiiäiisg ekonomisk restarsförsiådming för 20:4" (vatâr)kan man änka sig. Men
annars och fram för elit gäuer "Anpassningtill av fullfeäktige beslutadram e jun!
2013 skaä ske med sikte på fuiit genomstag 2016". iii

üensomnäjasâgmedeeskeemaünmskaâmseâtveøksametenpâheårstâüeá
förpâetxetierlvâkankâzanasighsgn,mendensomvânerkveâiâettvârdøchskøfa
bärvarafertsattvaksarruviförvârdeiförespråkariøkaâsøfzáerüeâifâasvarmøt

evbudgetciederskøttocheföråndrad skatt. Yngve asien KP.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 147

DELÅRSRAPPORT31 AUGUSTI 2013
Dnr LKS 2013-164-042

Delårsrapporten redovisar ett resultat per den 31 augusti 2013 på 22,8 mnkr. I resultatet
ingår återbetalningav AFA-premierför åren 2005 och 2006 med sammanlagt 15,3 mnkr.
Vid årets slut prognostiseras ett resultat -1,8 mnkrvilketär 6,1 mnkrsämre än budget. De
flesta nämnder beräknasatt få negativa budgetavvikelserför år 2013. Det budgeterade
resultatet för 2013 som togs av kommunfullmäktigei december2012 var 4,3 mnkr. Vid
rapporteringen per den 30 april 2013 prognostiserades ett helårsresultat på -18,3 mnkr,
och vid uppföljningen den 31 maj hade prognosen sjunkitytterligare 7,5 mnkr till -25,8
mnkr.
Den förbättrade prognosen beror inte på att nämnderna har förbättrat sina resultat utan
på att omstruktureringsfondenom 11,0 mnkrsom låg utanför nämndernasverksamhetnu

har fördelats enligtbesluti kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-10-01, med bilagor

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): Tilläggsyrkandeatt kommunstyrelsen för sin egen del återkommer
på nästa sammanträdemed en redovisningav åtgärder för att hålladen fastställda
budgeten för 2013.

Yngve Berlin(K):
- Bifall tillförvaltningens förslag i första att-satsen, att godkänna rapporten.
- Avslagpå förvaltningens andra att-sats, att uppmana nämnder och styrelser att

under resterande del av året vidtaga alla tillbuds stående åtgärder för att nå
budgetbalans.

- Avslagpå förvaltningens tredjeatt-sats, att prioritera arbetetmed den av

kommunfullmäktigeantagna handlingsplan
.lan-OlofJohansson (S): Bifall tillRoland Karlssons tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens godkänner följandepropositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag att godkänna rapporten.

Propositionpå förvaltningens förslag att uppmana nämnder och styrelser att under
resterande del av året vidtaga alla tillbuds stående årgärder för att nå budgetbalans mot

Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå förvaltningens förslag att prioritera arbetetmed den av

kommunfullmäktigeantagna handlingsplanmot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå Roland Karlssons mil. tilläggsyrkandeatt kommunstyrelsen för sin egen
del återkommerpå nästa sammanträdemed en redovisning av åtgärder för att hålladen
fastställdabudgeten för 2013.

Utdragsbestyrkande:
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Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna rapporten och
finner att kommunstyrelsenbifallerförvaltningens förslag.

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag att uppmana nämnder och
styrelser att under resterande del av året vidtaga alla tillbuds stående årgärder för att nå
budgetbalans mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbifaller
förvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att prioritera arbetetmed den av

kommunfullmäktigeantagna handlingsplanmot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner'
att kommunstyrelsenbifallerförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Roland Karlssons mil. tilläggsyrkandeatt
kommunstyrelsen för sin egen del återkommerpå nästa sammanträdemed en

redovisning av åtgärder för att hålladen fastställdabudgeten för 2013 och finner att
kommunstyrelsenbifallerRoland Karlssons mil. tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsensforlag tillkommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna rapporten

2. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppmana nämnder och styrelser att under
resterande del av året vidtaga alla tillbuds stående årgärder för att nå
budgetbalans.

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt prioritera arbetetmed den av

kommunfullmäktigeantagna handlingsplan.

Kommunstyrelsenbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt kommunstyrelsen för sin egen del återkommerpå nästa
sammanträdemed en redovisningav åtgärder för att hålladen fastställdabudgeten för
2013.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 148

GODKÄNNANDEAVSAMRÄDSREDOGÖRELSE 001g Gnansiovrnos-
HANDLINGARSAMT BESLUT OM GRANSKNING FÖR FORDJUPAD
ÖVERSKIKTSPLANÄBYFJORDEN
Dnr: LKS 2011-257-212

En Samrådsredogörelse samt ett utkast granskningshandlingmed ett bearbetatförslag till
fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden har tagits fram. Samrådsredogörelsen och
förslaget tillgranskningshandlingenfinns nu frammeför godkännandeoch för beslutom
att ställa ut den för granskning.

En fördjupadöversiktsplan för Åbyñorden med dess omgivande landområdenupprättas
gemensamt av Lysekilsoch Sotenäs kommuner. Under processen har hittillsett program
och senare ett samrådsförslag arbetets fram och varit ute på samråd för att ta del av

synpunkter från allmänheten, intressenter och myndigheter.

Beslutet om att upprätta en Fördjupadöversiktsplan för Ãbyfjorden föranleddes av den
omfattandemängd önskemålom exploateringav bostadsbebyggelse längs Åbyfjordens
xrästra sida, i Sotenäs kommun, som framförts under deras ÖP-process. Äbyfjorden och
dess omgivande landonrrådenhar höga natur- och kulturvärden och har potential för ett
rikt friluftsliv.Avvägningenmellan utvecklingav bostadsbebyggelseoch utvecklingav
turism och friluftslivär därmed det grundläggandesyftet med den fördjupade
översiktsplanen

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner samrådsredogörelsen för fördjupadöversiktsplan för
Åbyfjorden.
Kommunstyrelsen godkänner Granskningshandlingenför fördjupadöversiktsplan för
Ãbyfjorder: och beslutaratt handlingen ska ställasut för granskning.
Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 149

VA-PLAN - INFORMATION

Ylwa Larsson, samordningsansvarig från planenheten informerarom VA-plan.
Kommunenkommer tillsammansmed LEVAAB__attbildaen projektgrupp för att arbeta
med VA-Översikten,VA-policynoch VA-planen.Arende kommer tillkommunstyrelsen för
beslut ibörjan av 2014.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 150

INFORNIATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Ordförande informerarom befolkningsstatistikenoch skatteprognosen. Skatteintäkterna
ökar från 734 mnkr till747 mnkr, en ökning med 13 mnkr. Statens utjämningsbidragär på
6 mnkr, samt informationom AFApengar.

Kommunstyrelsen antecknar informationen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 151

“TESTSWEDEN FRAMTIDA INRIKTNINGORGANISATION OCH
FINANSIERING
Dnr: LKS 2013-42-106

West Sweden har skickatut en remiss tillalla medlemmarför att få viljeinriktningom

fortsatt verksamheteller avvecklingav West Sweden.
Medlemmarnassvar kommer att fungera som ett underlagför att kunna göra ekonomiska
beräkningarvad det gäller förutsättningarna för en fortsatt verksamhet.

Beslutsunderlag

Remiss från West Sweden

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): att Lysekilskommun har som avsikt att begära utträdeur West
Sweden Ideell Förening.

Roland Karlsson (FP): att Lysekilskommun har som avsikt att kvarstå som medlemmari
West Sweden Ideell Förening.

Richard Åkerman (M) och Inge Löfgren (MP): Bifall tillJan-OlofJohanssons yrkande.

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

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Jan-OlofJohanssons m.fl.yrkandeatt Lysekilskommun har som avsikt att

begärautträdeur West Sx-veden Ideell Förening mot Roland Karlsson m.fl. att Lysekils
kommun har som avsikt att kvarstå som medlemmari West Sweden Ideell Förening.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohanssons m.fl.yrkandeatt Lysekils
kommun har som avsikt att begära utträdeur West Sweden Ideell Förening mot Roland
Karlsson m.fl. att Lysekilskommun har som avsikt att kvarstå som medlemmari West
Sweden Ideell Förening och finner att kommunstyrelsenbifallerJan-OlofJohansson m.fl.
yrkande.

Omröstnings begärs

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

.Ia-röst för bifalltillJan-OlofJohansson m.fl.

Nej-röst för bifalltillRoland Karlsson m.fl.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 7 ja-röster och 4 nej-röster att bifallaJan-OlofJohansson
mfl.yrkandeatt Lysekilskommun har som avsikt att begärautträdeur West Sweden
Ideell Förening (se omröstningsresultat)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt :meddela West Siveden Ideell Förening att Lysekils
kommun har som avsikt att begära utträde ur föreningen.
Beslutet sldckas till

“TestSweden Ideell Förening

Justerare: Utdragsbestyrkande:

W. 42/5 *i
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 151

Mats Karlsson

Jan-OlofJohansson

Roland Karlsson

Kent Olsson

Klas-Göran flenriksson

lVIargareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömi-vall

Christer Hammarqvist
Yngve Berlin

Richard Åkerman Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Christina Gustafson Ersättare

iVIaria Forsberg Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

ThomasFalk Ersättare

Britt-IvfarieDidriksson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare -
Camilla Carlsson Ersättare (FP)-
FredrikChristensson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 152

 AVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsensförvaltningar, enligt samlingspärmarpå sanumanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2013-09-18
Ekonomiutskottetsprotokoll 2013-08-27
Kommunstyrelsensordförande - nr
Kommunchefens delegationer -nr
Administrativechefens delegationer- nr

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 9 oktober2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 153

ANMÄLNINGSÃIWNDE -

Protokollsutdragfrån kommunstyrelsen i Uddevalla 2013-08-28, § 216
- Räddningstjänstsmnarbetei norra Bohuslän (LKS 2013-288-106)

Protokoll från RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän 2013-08-30

Protokoll från Miljönänandeni mellersta Bohuslän 2013-09-05

Protokoll från LysekjlsBostäderAB 2013-08-21

Protokoll från Rambo AB 2013-09-06

Protokoll från LEVA i LysekilAB 2013-08-21

Protokoll från LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB 2013-09-12

Delårsrapport från samordningsförbundetNorra Bohuslän

Protokollsutdragfrån vård- och omsorgsnämnden 2013-08-22, § 99
Budgetuppföljning- avvåkelserapportering 31 maj 2013 (LKS 2013-164-042)

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige2013-08-29:

Motion angående avgiftsbeläggningav parkeringari Grundsund § 101
(LKS 2013-258-315) -

Motion - anläggande av grusplan/parkeringsytavid BottnavallenGrundsund
(LKS 2013-289-826)
Medborgarförslag om att det görs en vackeplantering med belysningi den så
kallade fontänen på torget. (LKS 2013-266-331)
Medborgarförslag om att utöka nationalfirandet(LKS 2013-262-105)

Skrivelse från privatperson 2013-09-25 (LKS 2013-25-109)

Protokollsutdragfrån hälso- och sjukvårdsnämndennorra Bohuslän, Dalslandoch
Trestadangåendesammanslagningenav samordningsförbunden (LKS 2013-199-106)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärendensom förtecknas i protokoll den
9 oktober2013.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 154

VERKSAMHETSPLANOCH BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET
FYRBODAL2014
Dnr: LKS 2013-227-041

KommunalförbudetFyrbodal ska fastställaverksamhetsplanoch budget för 2014.
Kommunalförbundethar 2013-06-18sänt över förslag tillbudget och verksamhetsplan
2014 tillkommunen för yrttrande.

Beslutsunderlag

KommunalförbundetFyrbodals remiss 2013-06-18
Ledningsutskottets protokoll 2013-09-18,§ 149

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunsstyrelsen tillstyrkerupprättat förslag tillverksamhetsplanoch budget 2014 för
konrmunalförbundetFyrbodal.

Beslutet skickastill

KommunalförbundetFyrbodal

Justerare: Utdragsbestyrkande:
'\fc
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§ 155

FÖRSLAGTILLSAlVIMANSLAGNINGAvSAMORDNINGSFÖRBUNDET
NORRABoHUsLÄN OCH SAMORDNINGSFÖRBUNDETUDDEVALLA,
ORUST OCH FARGELANDA
Dnr: LKS 2013- 199-106

I slüivelse 2013-05-27har förbundschefen remitterat ett förslag tillsammanslagningav

samordningsförbundetNorra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och
Färgelanda tillberörda kommuner för yttrande.
De två samordningsförbundenhar haft ett nära samarbetesedan år 2010, både kring
förbundschefoch senare gemensam administration. Fr.0.n1. 1 juni 2013 har en gemensam
utredningsenhet lokaliseratstillUddevalla.

Utredningen om en sammanslagninghar genomförts av de båda styrelserna och
kommuniceratsmed medlemskommunernavid dialogmöten. Styrelsernasbedömningär
att fördelarna med en sammanslagningöverväger nackdelarna.

Utredningen föreslår, att kommunernasandel, som för år 2015 beräknasuppgå till 2 020
tkr fördelas utifrån antalet innevånare.För Lysekilskommuns del innebär detta att
medñnansieringenför år 2015 preliminärt kommer att uppgå till219 tkr. För år 2013 är
medfinansieringen182 tkr.

Arbetet i SamordningsförbundetNorra Bohuslän har varit av stort värde för Lysekils
kommun och de identifierademålgrupperna.Ambitionenatt minimera
overheadkostnadernatillförmån för utökade insatser för målgruppernabedömer
kommunledningskontoretsom positiv. Den marginelltökade kostnaden för
medfinansieringenfår beaktasi budget för år 2015.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-09-09
Ledningsutskottets protokoll 2013-09-18, § 150

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt tillstyrkaförslaget tillsammanslagningmellan de båda
samordnlngsförbunden.

Beslutet skickastill

SamordningsförbundetNorra Bohuslän
Samordningsförbunden Uddevalla, Orust och Färgelanda

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§156

FYLLNADSVAL-» EKONOMIUTSKOTT
Dnr: LKS 2010-380-101

Kommunstyrelsenvalde ledamöter och ersättare tillbLa. ekonomiutskottden 4 september
2013, emellertid måste fyllnadsvalgenomföras för ersättare.

Nominering

Roland Karlsson (FP)

Ersättare i ekonomiutskottetnominerasAnn-Charlotte Strömi-vall (FP) och Fredrik
Christensson (C).

Jan-OlofJohansson (S)

Ersättare i ekonomiutskottetnominerasKlas-GöranHenriksson (S).

Proposition

Ordförande ställer proposition på nomineringarnaoch ñnner att kommunstyrelsen
beslutarenligt nomineringen.

Kommunstyrelsenbeslut

Kommunstyrelsenutser följande ersättare i ekonomiutskottet

Ann-Charlotte Strömwall (FP), FredrikChristensson (C) och Klas-GöranHenriksson (S)
under resterande mandatperiod t.0.m. 2014-12-31.

Beslutet skickastil]

Ann-Charlotte Strömwall
FredrikChristensson
Klas-GöranHenriksson
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 157

JUSTERINGSLISTAFÖR KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledningskontorethar upprättat förslag tillrevideringav justeringslistan för
kommunstyrelsenefter omvalet i kommunfullmäktige2013-08-29.

Kvartal FP C S M MP
J.an-mars Roland Karlsson Jan-OlofJohansson
A ril-j_uni Ann-Charlotte Strömx-vall Kent Olsson
Jull-sep_ Christer Hammarqvist lnggLöfgren
Okt-dec Yngye Larsson lxiarga_reta Lundqvist

Då någon av ovanståendejusterare inte är närvarande vid sammanträdetska den i tur
nästkommandekvartal automatiskttjänstgöra som justerare.
Om inte någon av ovanstående ledamöter kan justera ska annan ledamot ur
kommunstyrelsen utses som justerare.

Komnumstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt fastställaovanstående lista över justerare att jämte
ordföranden justera sammanträdenasprotokoll under resterande mandatperiod.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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