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LYSEK'LS SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Sammanträdestid: 2013-10-31 Kl. 17.30-21.00
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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Ann-Charlotte Strömwall (FP) Anette Erlandsson (FP)
Margareta Carlsson (S) Henrik Källén (K)
Jan-OlofJohansson (S) Stig Berlin (K)
Roland Karlsson (FP)
Camilla Carlsson (FP)
Yngve Berlin (K)
Mats Karlsson (M)
FredrikLundqvist (M)
Ronald Rombrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Siw Lycke (C)
Torsten Vikingson (S)
Emma Nohrén (MP)
Håkan Möller (FP)
Klas Mellgren (S)
Håkan Smedja(V)
Kent Carlsson (S)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Eva Leandersson (S)
Marita Ferlnell-Lagrell (M)
Lars-Åke Olsson (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Britt-MarieGovik (FP)
ElisabethÅkerman (M)
Anders Nilsson (S)
FredrikChristensson (C)
Tom Govik (FP)
Inge Löfgren (FP)
Siv Linnér (S), §§ 134-150 20.40
MarianneLarsson (FP)
FilipNordqvist (Obunden)
Torbjörn Stensson (Obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,34ordinarieledamöter och 3 ersättare
närvarande.
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§ 134

DETALJPLANFÖR RÄKBODARNA,DEL AVSÖDRA HAMNEN 1:115 M FL,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-103-214

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföxrvaltningenstjänsteskrivelse 2013-09-30 med bilagor.
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 129

Konnnunfullmälctigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med 5 kap 29§ plan- och bygglagen (198730) anta
detaljplan för Räkbodarna, del av Södra hamnen 1:115 mil.,upprättad 2013-05-21,justerad
2013-09-27.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförxraltningen
Planenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Q, :á*>%å W



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-10-31 4 (30)

§ 135

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 mnkr sämre än budget. De flesta
nämnder beräknasatt få negativa budgetawikelser* för 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 berorinte på att nämndernahar förbättrat sina resultat utan på
att omstruktureringsfonden_om 11,0 mnkr som låg utanför nämndernasverksamhetnu har
fördelats enligt besluti kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Elconomienhetenstjänsteskrivelse 2013-10-01, med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 147
Kommunrevisionensutlåtande avseende delårsrapporten 2013-10-22.

Yrkanden

Ordföranden Sven-GunnarGunnarsson (S): tillägg,att kommunfullmäktigeantecknar
kommunrevisionensutlåtandeöver delårsrapporten.

Yngve Berlin(K):
- Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkt 1, att godkänna rapporten.
- Avslagpå kommunstyrelsensförslag i punkt 2, att uppmana nämnder och styrelser att

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

» Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 3, att prioritera arbetetmed den av

kommunfullmäktigeantagna handlingsplan

Mats Karlsson (M) och Torbjörn Stensson (obunden):bifalltillkommunstyrelsens förslag-

Emma Nohrén (MP): bifalltillkommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och 3, avslag på
kommunstyrelsens förslag i punkt 2.

Ronald Rombrant (LP): återremiss för komplettering.

Yngve Berlin (K), Håkan Smedja(V) och Emma Nohrén (MP): bifalltillordförandens
tilläggsyrkande.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag med ändring i punkt 2, att " alla
tillbuds stående" utgår.

Torbjörn Stensson (obunden): avslag på Jan-OlofJohanssons ändringsyrkande.

 

Justerare:
. Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag:

Proposition på kommunstyrelsensfö1'slag att godkänna rapporten.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnder och styrelser att under
resterande del av året vidta alla tillbuds stående åtgärder för att nå budgetbalans mot Jan-
Olof Johanssons ändringsyrkandemot Yngve Berlins mil. avslagsyrltande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag att prioritera arbetetmed den av

kommunfullmäktigeantagna handlingsplanmot Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkande.

Proposition på ordförandens mfl. tilläggsyrkandeatt kommunfullmäktigeantecknar
kommunrevisionensutlåtande över delårsrapporten.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsensförslag att godkänna rapporten och
ñnner, att kommunfullmäktigebeslutaratt bifallakommunstyrelsensförslag.

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnder och
styrelser att under resterande del av året vidta alla tillbuds stående åtgärder för att nå
budgetbalans mot Jan-OlofJohanssons ändringsyrkandemot Yngve Berlins m.fl.
avslagsyrkandeoch ñnner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag att prioritera arbetetmed den
av kommunfullmäktigeantagna handlingsplanmot Yngve Berlins mfl. avslagsyrkandeoch
finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

Ordföranden ställer proposition på ordförandens mfl. tilläggsyrltandeatt
kommunfullmäktigeantecknarkommunrexrisionensutlåtandeöver delårsrapporten och
finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

1. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna rapporten

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

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt prioritera arbetetmed den av kommunfullmäktige
antagna handlingsplanskall prioriteras.

4. Kommunfullmäktigeantecknarkommunrevisionensutlåtandeöver delårsrapporten.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Q, LW
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Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Kommunledningskontoret

Justerare: d'Q(J 63:” 9/

Sammanträdesprotokoll
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Utdragsbestyrkande:
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§ 136

UTDEBITERINGFÖR ÅR 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. Ramarna
utgick från oförändrad skattesats samt ett resultat om 8,8 mnkr (1,2 % av skatteintäkter,
fastighetsavgift och utjämningsbidrag).
Utifrån de preliminära ramarnahar nämnder och styrelser gjort konsekvensbedömningar.
Effekternaav dessa bedömningarär nu föremålför politiska överväganden vilketkan komma
att leda fram tilljusterinarav de preliminära ramarna.

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-10-04
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-10-09, § 146

Yrkanden

Håkan Smedja(V) och Stig Berlin (K): Att kommunfullmäktigefastställerden kommunala
utdebiteringen2014 till23.06kr.

Mats Karlsson (M), Emma Nohrén (MP), Ronald Rombrant (LP), Jan-OlofJohansson (S),
FredrikChristensson (C), Roland Karlsson (FP),Torbjörn Stensson (obunden) och
Margareta Lundqvist (S): bifalltillkommunstyrelsensförslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Håkan Smedjasmfl.yrkandeom att
kommunfullmäktigefastställerden kommunalautdebiteringen2014 till23.06kr

Proposition

Ordförande ställerproposition på kommunstyrelsensförslag mot Håkan Smedjasmil.
yrkandeoch ñnner att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

Omröstnings begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillHåkan Smedjasmfl.yrkande.

Kommunfullmäktigebeslutarmed 29 ja-röster, 5 nej-röster och :ledamot som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga)

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigefastställerden kommunala utdebiteringen2014 till22.06 kr.

Anmärkning

Ledamöterna Ronald Rombrant (LP) och Maria Forsberg (S) deltog i överläggningenmen

inte i omröstningen i detta ärende.

Reservation

Mot beslutetanmäler Stig Berlin för Kommunistiskapartiet blank reservation.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten

 

Justerare: W Utdragsbestyrkande:
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NARVARO-/ OMROSTNINGSLISTA VOTERING
§136

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJAVST
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§ 137

FÖRSÄLJNINGAVFASTIGHETENLYSEKILKYRKVIK12:4, F.D. KYRKVIKS
FORSKOLA
Dnr: LKS 2013-393-253

F.d Kyrkviksförskola (fastigheten LysekilKyrkvik12:4) har under hösten lämnats ut till
försäljningvia mäklare. Fastighetenhar stått på kommunens försäljningslista sedan
VerksamhetenflyttadestillKronbergetsförskola. Kommunfullmäktigegodkände i augustien

ny detaljplan för fastigheten.

Budgivningen har avslutats under tisdag 2013-10-29 genom att berördabudgivare anmodats
att lämna slutbnd senast kl. 12.00. Trebud har lämnats.

Beslutsunderlag

Förslag tillköpeavtal.
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-31, § 158.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt försälja fastigheten LysekilKyrkvik12:4 till
IWL Konsult AB, Lysekil, i enlighet med upprättat köpeavtal.

Beslutet skickastill

IWLKonsult AB
APFManagementAB, Trollhättan
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 138

TAXAHFÖRPRÖVNING OCH TILLSYNENLIGT LAG MED SÄRSKILDA
BESTAMMELSEROM GATURENHÃLLNINGOCH SKYLTNINGINOM
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-299-406

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

gaturenhällningoch skyltning,ta ut avgift för handläggning.
Det är viktigt att samma taxekonstruktionergäller för samtliga samverkandekommuner och
taxeförslagen har därför formulerats lika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-27med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 55
Samhällsbyggnadsfömraltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 131

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 139

TAXAFÖR TILLSYNENLIGT TOBAKSLAGENINOM 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.
Kommunernafår enligt tobakslagen ta ut avgift för tillsynav den som bedriver
anmälningspliktigförsäljning av tobak enligt de grunder som beslutasav

kommunfullmäktige.Det är viktigtatt samma taxekonstruktionergäller för samtliga
samverkandekommuner och taxeförslagen har därför formnleratslika.

Beslutsunderlag

Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2013-08-12 med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 53
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09,§ 132

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 140

TAXAFÖR TILLSYNENLIGT STRÄLSKYDDSLAGENINOM LYSEIGLS
KOMMUN
Dnr: LKS 2013-302-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensamma nämnden för miljöfrågor för
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetat fram ett förslag om taxa för tillsynenligt
strålskjrddslagen.
Kommunen får enligt strâlskyddslag ta ut avgift för tillsynav den som bedriver
solarieverksarnhetenligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.
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, § 52
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09,§ 133

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 141

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 kommunerna
utövar är bred och omfattarbla. miljöfarligverksamhet, hälsoskydd och naturvård.

Föreliggande taxeförslag är en revideringoch uppdatering på grund av sammanslagningen
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
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09,§ 134

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Justerare: - Utdragsbestyrkande:
?c :s ifs? W
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§ 142

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 Livsmedelverketskontrollansxrai' regleras i "Förordning om

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter” som gäller för
samtliga livsmedelsanläggningar.Utöver denna förordning har Livsmedelverketsföreskrifter
om avgifter för offentligkontroll, prövning och registrering som endastgäller de
anläggningarsom utgör Livsmedelverketskontrollansvar.

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

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

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 50
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 135

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslageninom
Lysekilskommun, som ersätter tidigare taxa och ska träda i kraft 2014-01-01.

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
fr; .52 »a 57/2 ;W
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§ 143

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

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensamma nämnden 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 sammanslagningen
tillen gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.
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, § 49
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 136

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 144

TAXAFÖR OFFENTLIGKONTROLLAVFODEROCH ANIMALISKA
BIPRODUICFERINOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-307-406

Miljönämndenför mellersta Bohuslän, den gemensamma nämnden för miljöfrågor för
Sotenäs, Lysekiloch Munkedal, har arbetatfram ett förslag om taxa för offentlig kontroll av

foder och animaliskabiprodukter inom Lysekilskommun. Kommunen får enligt Miljöbalken
ta ut avgift för tillsynenligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.

Föreliggande taxeförslag är en revideringoch uppdatering på grund av sammanslagningen
tillen gemensam tillsynsorganisation,Miljönämndeni mellersta Bohuslän.
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, § 48
Samhällsbyggnadsförxraltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 137

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

Justerare: Utdragsbestyrkande:
?c rose-f???



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-10-31 18 (30)
 

§ 145

TAXAFÖR MILJÖNÄMNDENI MELLERSTABOHUSLÄN 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 kommunerna förekomma.Avgiftenligt denna taxa

erläggs för undersökningar, utredningar, mätningar och andra uppdrag som efterfrågas, men

som således inte är myndighetsutövning. Taxan kan också tillämpasför externa uppdrag i
förekommandefall. Det är mycket viktigtatt samma taxekonstruktiongäller för samtliga tre
samverkandekommuner och taxeförslagenhar därför formulerats lika.

I föreliggande ärende ingår förslag tilltaxa, exklusive timavgiftensstorlek. Denna beslutasi
separata ärenden i respektive kommun. Det bedömsviktigt att även timavgiftensamordnas
och blir lika i samtliga tre kommuner.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-08-12 med taxebilaga
Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-09-05, § 54
Samhällsbyggnadsförxraltningenstjänsteskrivelse 2013-10-02
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09,§ 138

Kommunfullmäktigesbeslut

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

Beslutet skickastill

Miljönämndeni mellersta Bohuslän

 

Utdragsbestyrkande:Justerare:
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§ 146

RENHÄLLNINGSTAXA- HÄMTNINGAVLATRIN
Dnr: LKS 2013-334-458

RamboABhar 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 inklusivemoms

för 10 tunnor (700 kr/tunna).

Kommunensöker 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 latrintunnoi'att transporteras tilloch behandlasi en avfallsanläggningi
Norrtälje. Kostnaderna för insamling, transport och behandlingökar avsevärt.

Fastighetsägare som nyttjar Iatrinhämtningstjänstenhar informeratsom alternativoch
uppmanats ta kontakt med miljöenhetenför diskussion om olika lösningar. Taxan har
tidigarehöjts succesivt för att påskyndaomställningen. Många ltommnnerhar upphört med
latrinhåmtning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-01
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09,§ 139

Yrkanden

Tom Govik (FP): avslag på kommunstyrelsens förslag och att ge RAMBO i uppdrag att
utarbeta ett nytt förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Tom Goviks avslagsyrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tom Goviks
avslagsyrkandeoch ñnner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillTom Goviks avslagsyrkande.

Justerare:
. Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 19 ja-röster och 15 nej-röster att bifallakommunstyrelsens
förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigefastställertaxan 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 några år.

Anmärkning

ledamöterna Klas-GöranHenriksson (S), Britt-MarieDidriksson-Burcher* (FP) och Britt-
Marie Govik (FP) deltog i överläggningen men inte i omröstningen i detta ärende.

Beslutet skickastill

Rambo AB
Miljönämndeni mellersta Bohuslän

Justerare: Utdragsbestyrkande:
“fb 5; 47.9"



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-10-31 21 (30)

 

  

 

§ 146
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST_-
-l
=
-P X X

-2
_-

Mats Karlsson -2
FredrikLundvist _-
Ronald Rombrant _-
Klas-GöranHenriksson
Yn; re Larsson Anette Erlandsson
_-
_-
_-
---i
_-
-i
-i
_-
-l
_--i
_-
-2
_--2
_--i
-2
_-
_-
_--1
_---
_-
_-
_-
-i
_-
_-
-i
-2
_-
_-

19 15

Justerare: Utdragsbestyrkande:
?C w å” W



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-10-31 22 (30)

§ 147

MQTION OM ATTPLACERAUPPVÄRMDASOFFOR UTANFÖRVARJE
SARSKJLTBOENDE I KOMMUNEN
Dnr: LKS 2013-368-293

Ann-Charlotte Strömwall (FP) har i en motion 2013-10-04föreslagit att placeratuppvärmda
soffor utanför varjesärskiltboende i kommunen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ann-Charlotte Strömwalls motion 2013-10-04

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Ann-Charlotte Strömwall
Samhällsbyrggnadsfölwlaltningen

 

/

Justerare: “ Utdragsbestyrkande:
n, ;au



LYSEKlLS KOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2013-10-31 23 (30)

§ 148

M§IDBORGARFÖRSLAGOM UPPSÄTTANDEAVSKYLTARTILL
HALLRISTNINGARNAI BACKA
Dn1': LKS 2013-344-860

Ett medborgarförslaghar kommit in 2013-10-09 om förslag att sätta upp vägskyltar'till
hällristningarna i Backa.

Kommunfullmäktigesordförande har föreslagit att medborgarförslagetöverlämnastill
kommunstyrelsen för besvärande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-10-09

Kolmnunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut

Beslutet skickastill

Föreslagsställaren
Samhä]lsbyggnadsförvaltningen

Justerare:
. Utdragsbestyrkande:
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§ 149

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATI' KOMMUNENTARINITIATIV OCH
INFORMERARUNGA OCH I ALLMÄNHET INTRESSERADEMEDBORGARE OM
PÅGÅENDEPROCESSER OCH HANDLINGARINOM KOMMUNEN
Dnr: LKS 2013-347-109

Ett medborgarförslaghar kommit in 2013-10-09Om förslag att kommunen tar initiativoch
informerarunga Och i allmänhet intresserade medborgare Om pågående processer Och
handlingar inom kommunen.

KommunfullmäktigesOrdförande har föreslagit att medborgarförslaget överlämnastill
kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-10-09

Kommunfulhnäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna Ordförandets beslut

Beslutet skickastill

Föreslagsställaren
Näringslivsenheten/information

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 150

FÖRDELNINGAVOMSTRUKTURERINGSFOND2013 - ANMÄLAN
Dnr: LKS 2013-164-042

Anmälan av kommunstyrelsensbeslut2013-09-04§ 122 gällande fördelning av

omstruktureringsfond 2013.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsensprotokoll 2013-09-04, § 122.

Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-09-26,§ 125.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna kommunstyrelsensbeslut.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 151

INTERPELLATIONFRÅN RONALQ ROMBRANT (LP) - RIKSBYGGENS
KOOPERATIVAHYRESMODELL,ARDEN ENS LAGLIG
Dnr: LKS 2013-314-109

Ronald Rombranthar i en interpellation 2013-09-18ställt följande frågor till
kommunstyrelsensordförande

1. Den kritiksom SKL:s jurister framför angående Munkedals kommun/Riksbyggen,
varför skulle inte den vara tillämpligpå uppläggen som tillämpasi Lysekilskommun?

2. Om kommunengår i borgen tillförmån för Riksbyggen för 100 - 150 mkr för
byggandet av nytt äldreboende, innebär det att kommunenkommer att överskrida den
limit Kommuninveståsatt Lysekilskommun? Innebär det i så fall att Lysekilskommun
och de koncernföretagsom lånarav Kommuninvest istället måste låna av andra
långivaremed väsentligt mer ofördelaktiga villkorsom följd?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2013-09-18
Interpellationssvarfrån kommunstyrelsensordförande 2013-10-31.

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson (M) lärrmal'följande svar:

Svarpå fråga 1:

Upplägget som tillämpasi Lysekilskommun är inte detsamma som i Munkedal. I Munkedal
blockförhyrs lägenheterna av kommunen och hyrs därefter ut. stadgarna har inte följts.
Insatsen 1 krona har i många fall inte krävts in. Som en följd av bl.a. detta kan det
ifrågasättas om det var en kooperativ hyresrättsföreningtillskillnadmot Lysekildär det
verkligenär en kooperativhyresrättsförening.

Svarpå fråga 2:

Kommunengår inte i borgen för Riksbyggen. Kommunengår i borgen för en kooperativ
hyresrättsföreningdär kommunenoch hyresgäster är medlemmaroch beslutande.
Kommunengår i borgen med 118 mnkr för byggandet av nytt boende. Det finns en viss risk,
att Lysekilskommun överskrider den limit Kommuninveståsatt kommunen och kommunen
får vara observant på vad som händer med de kommunalabolagen och den totala
upplåningen i kommunkoncernen.

 

Justerare:
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§ 152

INTERPELLATION_RONALDROMBRANT (LP) - EN PERSQN SKA INTE
HA POSTERSOM INNEBARBÅDE BESLUTANDE OCH VERKSTALLANDE
FUNKTION
Dnr: LKS 2013-375-104

Ronald Rombranthar i en interpellation 2013-10-28 ställt följande frågor till
kommunstyrelsensordförande

1. TyckerDu att det är lämpligt att en och samma person samtidigt sitter på så många
stolar som Kent Olsson gör?

2. Kan någon göra ett bra jobb, om man sitter på så många stolar?

3. Om du tycker att detta är olämpligt, vad villdu göra åt det?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2013-10-28

Ordföranden meddelar, att interpellationenkommer att behandlaspå nästkommande
sammanträde.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 153

ANMÄLNINGSÃRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följande anmålningsärenden:

Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2013-10-02om överklagatbesluti
kommunfullmäktigeden 25 april 2013, § 44. Förvaltningsråtten avskrivermåletfrån vidare

handläggning.

Skrivelse från Neuroförbundet Måsen om att behållabibliotekeni Brastad och Grundsund.

Protestlista med anledning av förslaget att lägga ner biblioteksverksamhetenpå Skaftö

Protestlista från PRO Brastad med anledningav förslaget att lägga ner

biblioteksverksamheteni Brastads

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun 2013-09-26,§ 92, fyllnadsxral av ny ledamot till

gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden,Niclas Lundström.

Protestlista med anledningav förslaget att säga upp dagmammornaiLysekiloch Brastad

Protestbrev - Effekter av nedskärningarkring den pedagogiska omsorgen i Lysekilskommun

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 154

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAGSOM LEDAMOT 1 KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2010-379-101

FredrikLundqvist (M) har i en skrivelse 2013-10-01 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Fredrik Lundqvist 2013-10-01

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfuliinäktigebeslutaratt översända ärendet tilllänsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbete som nedlagts.
Beslutet skickastill

FredrikLundqvist
Länsstyrelsen
Valberedningen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 155

FYLLNADSVALTILLSTYRELSENFÖR LYSEKILSSTADSHUSAB

Dnr: LKS 2010-380-101

Fyllnadsvalav 2 ersättare i styrelsen för LysekilsStadshus AB skall ske.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att som ersättare i styrelsen för LysekilsStadshus AB utse Klas-
Göran Henriksson (S) och Christina Gustafsson (S).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ersättare i styrelsen för LysekilsStadshus AB

t.0.m. 2014-12-31:

Klas-GöranHenriksson (S)
Christina Gustafsson (S)

 
Justerare:
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