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Övriga tjänstemän

Lars-ErikKnutsson, t.f. ekonomichef, §§ 189-190
Helena Svensson, ekonom, §§ 189-190
Emelie Greiff, planeringsarkitekt,§§ 182-184
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef, §§ 182-184
Sara Norén, mark-och exploateringsingenjör,§§ 185-186
Johan Thylén,utvecklingschef§§ 185-186
Mari-Louise Bergqvist, chef för samhällsbyggnadsfönraltningen,§§ 182-187

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 182

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR BOSTÄDER,GAMLESTAN 22:4, LYSEKIL,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-412-219

En ansökan om planbeskedför att upprätta en detaljplan för fastigheten Gamlestan 22:4,
har inkommit 2013-11-08 från Tova FastighetsAB,via Sverre Dommersnes.
Den gällande detaljplanenmedger idag industri och handel. Den sökandevillanvända de
två befintligabyggnadernatillbostäder,varför en ny detaljplan måste upprättas. Ansökan
om planbeskedinnehållerillustrationermed förslag på utformning där de två befintliga
byggnadernabehålls,men ändras vad gäller fasad, höjd och planlösningar. Parkering
föreslås lösas genom underjordiskparkeringunder huvudbyggnadenpå fastigheten, med
infart från Gamla Strandgatan. Området ansluter tillden nyligenantagna planen för
Gamlestan 22:1, där stor vikt lades vid anpassningtillden kulturhistoriska miljösom

Gamlestan utgör.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-11-22

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt beviljaansökan om planbeskedför fastigheten
Gamlestan 22:4.

Kommunstyrelsenbeslutaratt ge detaljplanenprioritet 3 i arbetsprogrammetför
detaljplaneroch att arbetetmed detaljplanen tidigast påbörjas i januari 2014.

Kommunstyrelsenbeslutaratt ett detaljplaneaxrtal mellan den sökande och kommunen
ska upprättas och att fastighetsägarenbekostarplanarbetet.

Kommunstyrelsenbeslutaratt fastställa avgiften för planbeskedetenligt gällande
taxa till 13 350 kronor.

 

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen,planenheten
Tova fastighetsAB

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/W '
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§ 133

yrrRANDETILLMARK-OCH 1V_I_ILJÖD01VI_$TOLENAVSEENDE
__

ovERKLAGADDETALJPLANFOR SKAFFOVANDRARHEM,SKAFTO-
BACKA 3:152, GRUNDSUND, LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-345-214

Kommunsfullmäktigei Lysekilskommun antog den 25 april 2013 § 46 en ny detaljplan för
Skaftö vandrarhem, fastigheten Skaftö-Backa3:152.
Beslutet att anta detaljplanen överklagadesav Brf Höjden tillLänsstyrelsen, som 2013-
08-27 avslog överklagandet.Länsstyrelsens bedömningvar att kommunensbeslutatt
anta planen är korrekt. Länsstyrelsen anser att kommunenshantering av planprocessen
varit korrekt, att ett vandrarhem på platsen inte bara är ett enskilt intresse utan även ett

allmänt, att ett vandrarhem på platsen inte innebär en betydandeolägenhet för
omgivningen saint att de trañkrörelserbostadsrättsföreningenhänvisar till inte kan anses

innebära oacceptabla konsekvenser.
Brf Höjden överklagadeLänsstyrelsens beslutvidare tillMark-och miljödomstolen.
Mark-och miljödomstolenvillnu att Lysekilskommun yttrar sig över Brf Höjdens
överklagande.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-11-22

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen, och
skickarden tillmark-och miljödomstolen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen,planenheten (f.v.b)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 184

DETALJPLANFÖR RESTAURANGNORRA HAMNEN, KRONBERGET 1:209
M.FL.,LYSEKIL,LYSEKILSKOMMUN - BESLUT OM GODKANNANDE
Dnr: LKS 2012-64-214

Samhällsbyggnadsfönraltizingenhar i samarbetemed RådhusetArkitektertagit fram ett

förslag tilldetaljplan i syfte att utvidga byggrätten för den befintligarestaurangenNH5 i
Norra hamnen, samt att ändra användningenför en del av planområdet från service till
restaurangändamål.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföiwraltningenstjänsteskrivelse 2013-11-22

Kommunsstprrelsens förslag tillltommunfulhnäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för restaurangNorra hamnen,
Kronberget1:209 mil., upprättad 2013-08-21, och överlämna den till
kommunfullmäktigeför antagande enligt 5 kap 29§ Plan- och bygglagen (198730)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna utställningsutlåtandet.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen,planenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§185

FASTIGHETSREGLERING,DELAVFAQFIGHETENSKAPTÖ-BACKA3:351
TILLSKAFFO-BACKA3:512, PELLES ROKERJ
Dnr: LKS 2012-26-253

Lysekilskommun äger fastigheten Skaftö-Backa3:351 i Grundsund och Pelles rökeri äger
grannfastighetenSkaftö-Backa3:512 där de har sin verksamhetmed
restaurangbyggnad/rökeriinklusiveett bryggdäcksom används som uteservering. Pelles
Rökeri har kommit in med en förfrågan om att få köpa tillden mark,cirka 132 m2, som

ligger under serveringsdäcket för att tillförastillrestanrangfastigheten.

År 2013 friköpte Pelles Rökeri tomträttsfastigheten. I utvecklingsenhetens
tjänstemannaförslagingick att markenunder serveringsdäcketskulle ingå när de friköpte
tomträttsfastigheten,men kommunstyrelsen tog endastbeslutom att sälja
tomträttsfastighetenoch avvakta med markenför bryggdäcket.

Pelles Rökeri villatt ärendetbehandlasigen och utvecklingsenhetenser inget hinder i att

de köper markenunder serveringsdäcket.Allmänhetens fria passage genom
restaurangfastighetenär tillgodoseddmed befintligtservitut och även genom
bryggdäck/strandpromenadpå utsidan serveringsdäcket. Restaurangfastighetens
avloppsanläggningär placeradunder serveringsdäcketoch både avloppsanläggningenoch
serveringsdäcketär ibehovav renovering.Ägandesituationenmedför att investeringar
som ska göras blir osäkra och det försvårar ekonomisktnär markeninte ingår i

restaurangfastigheten.

Pelles Rökeri ansvarar idag för skötseln av bryggdäcket/del av strandpromenadenmot

vattnet men villnu avsäga sig ansvaret för detta. Byggdäcket ägs av kommunen men har
skötts av Pelles Rökeri enligt arrendeavtalsom tecknades mellanparterna 2006-02-01.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-11-22

Yrkanden

Kent Olsson (M), Christer Hammarqvist (C),Mats Karlsson (M),Ann-Charlotte
Strömwall (FP): Bifall tillförvaltningens förslag.

Jan-OlofJohansson (S), Inge Löfgren (MP): Avslagpå förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag till fastighetsregleringmot Jan-OlofJohansson
mil. avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag tillfastighetsregleringmot Jan-
Olof Johansson m.fl. avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt
förvaltningens förslag.

Omröstning begärs.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillförvaltningens förslag

Nej-röst för Jan-OlofJohansson mil. avslagsyrkande

Onuöstningsresultat

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

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag tillöverenskommelseom

fastighetsregleringmellan Lysekilskommun och Pelles Rökeri.

Kommunstyrelsenbeslutaratt bemyndigachefen för utvecklingsenhetenatt teckna
erforderlig överenskommelseom fastighetsreglering.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen,utvecklingsenheten (f.v.b)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA
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Idas-GöranHenriksson (S) -
Margareta Lundqvist (S) -

mm I _
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömx-vall

Christer Hammarqvist
Yngve Berlin

Britt-MarieDidriksson-Burcher Tj.g. ers.

Justerare:

Sammanträdesprotokoll 8 (20)

   
 

X

X

  (S)--

 

Utdragsbestyrkande:
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§ 186

FASTIGHETSREGLERING,SKAPTÖ-FISKEBÄCK1:6 OCH 1:128
Dnr: LKS 2011-214-264

FastighetsägarentillSkaftö-Fiskebäck1:128 inkom 2010-08-24 med en muntlig förfrågan
tillutvecklingsenhetenom att få köpa marktillsin fastighet. De cirka 126 kvm som

fastighetsägarenvilleköpa ligger som kvartersmarki gällande detaljplan och nyttjas sedan
länge av fastighetsägaren. Det finns även två markbitarinom fastigheten som är allmän
plats (gata och park/lekplats).

Enligt beslutsom togs i kommunfullmäktige2009-10-29 ska försäljningsprisetbedömas
utifrån marknadsvärdetvid en utökning på mer än 30 procent av bostadstomtens
ursprungliga areal. Utvecklingsenhetenbedömdeförsäljningspriset till 1 300 kr/m? för
kvartersmarkenoch 130 kr/m? för allmänplatsmarken.Fastighetsägarenhävdar att han
redan 1987 och 1998 påbörjatärendet med markregleringenvillhan inte acceptera
prisbedömningen.Utvecklingsenhetenhar inte kunnathitta några anteckningareller
någon förfrågan om köp av markvid dessa tidpunkter i diariet. Någon handläggningav

ärendet kan inte anses har påbörjats förrän utvecklingsenhetenfick ta del av ärendet
2010-08-24. 2012-05-15 beslutadekommunstyrelsen trots detta att godkänna
ntvecklingsenhetensprisbedömningoch sälja markenför 1 300 kr/m2.

Så länge inte några löften om försäljning sker i form av att avtal tecknas är kommunen är
inte skyldigatt genomföra en eventuell försäljning. Utvecklingsenhetentycker dock att det
ligger ibåda parters intresse att försäljningenblir genomförd och anser att kommunen
borde kompromissa i frågan om ersättning, föreslår utvecklingsenhetensatt
försäljningspriset för kvartersmarkeniställetbestämstill665 kr/m9.

Kommunenvilläven lösa in de 29 m2 av fastighetsägarensmarksom är allmän plats i
utbyte mot motsvarandeyta av kvartersmark.Vilketmedför att fastighetsägarenska
erlägga ersättning för 97 m2. Kommunen och fastighetsägarendelar lika på
förrättningskostnadenfrån Lantmäteriet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-11-22

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner upprättat förslag tillöverenskommelseom fastighets-
regleringmellan Lysekilskommun och fastighetsägarentillSkaftö-Fiskebäck1:128

Beslutet skickastill

Samhällsbjrggnadsföivaltningen(f.v.b)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/J///r
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§ 187

FÖRSÄLJNINGAV INDUSTRIMARK,DELAVSÖDRA HAMNEN 1:115
Dnr: LKS 2013-372-253

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsenssammanträde2013-11-06för
kompletterandeutredning

Lysekilskommun äger fastigheten Södra Hamnen 1:115 och aktuellt område är planlagd
för industriändamål.Planenvann laga kraft 1974-10-23. Utvecklingsenhetenhar erbjudit
tomten tillförsäljning tillN-Research som arrenderarmarkenidag. N-research bedriver
marinbiologiskforskning och utvecklingsamt konsultationer. De önskar nu köpa marken
för att kunna bygga labb och kontor för sin verksamhet. Utvecklingsenhetenföreslår att

Inarkprisetfastställs till500 kr/m2.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunstyrelsen 2013-11-06,§ 159
Samhällsbjrggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-11-22

Yrkanden

Kent Olsson (M), JanwOlofJohansson (S), Inge Löfgren (MP): Bifall tillförvaltningens
förslag.

Roland Karlsson (FP): Bifall tillförvaltningens förslag med tilläggatt kommunstyrelsen
utreder möjligheternaför SBC Sandingebogserbåtsbolag att etablera sin verksamhetvid
Gullmarskajsområdet.

Kent Olsson (M) Klas-GöranHenriksson (S): Avslagpå Roland Karlssons tilläggsyrkande

Ann-Charlotte Strömivall (FP): Bifall tillRoland Karlssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag tillförsäljning av industrimark.

Propositionpå Roland Karlsson mfl. tilläggsyrkandemot Kent Olssons mil.
avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag tillförsäljning av industrimark
och finner att kommunstyrelsenbifallerförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Roland Karlsson mil. tilläggsyrkandemot Kent
Olssons m.fl. avslagsyrkandeoch ñnner att kommunstyrelsenavslår tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner förslag tillköpeavtal mellan N-Research och Lysekils
kommun avseende del av fastigheten Södra Hamnen 1:115 och fastställer
försäljningsprisettill500 kr/m2.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation

Roland Karlsson (FP): Blank reservation

Beslutet Skickstill

Samhällsbyrggnadsförvaitningen(f.v.b)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 188

BILDANDEAVGEMENSAM TELEFONI-DRIFFORGANISATION
Dnr: LKS 2013-424-106

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 189

BUDGETUPPFÖIJNINGPER DEN 31 OKTOBER2013
Dnr: LKS 2013-164-042

Budgetuppföljning prognostiserar ett resultat per den 31 december2013 på 0,5 mnkr,
vilketinnebär en budgetavvikelse med -3,8 mnkr. I resultatet ingår återbetalningav

AFA-premierför åren 2005 och 2006 med sammanlagt 15,3 mnkr.

I budgetuppföljningenkonstaterar ekonomienhetenatt trenden med stora negativa
budgetavvikelser inte brutits. Detta trots uppmaningar från både kommunstyrelsenoch
kommunfullmäktigeatt vidta åtgärder för att nå budgetbalans. Den förbättrade
prognosen beror inte på att nämndernahar förbättrat sina resultat utan på att 8,0 mnkr
av omstruktureringsfondens 11,0 mnkr, som låg utanför nämndernasverksamhet, nu har
fördelats enligt besluti ltommunstyrelsen.
Kommunfullmäktigeshandlingsplansom tillkomför att effektiviserahar ännu inte visat
ge något resultat.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-11-25 med bilaga

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner månadsrapporten per den 31 oktober2013.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och styrelser för kännedom.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 190

A'I'I“ESTREGLEMEN"TEOCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR
Dnr: LKS 2013-445-002

Attestreglementetär ett reglementeför kontroll av ekonomiska transaktioneroch utgör en

del av den interna kontrollen. Förslaget tillattestreglemeziteär en redigering av

attestreglenienteantaget av kommunfullmäktige2010-01-28 § 7. Redigeringen har bestått
i att renodla och förtydliga de olika attestfunktionerna.

En god intern kontroll ska säkerställa att resurser används i enlighet med fattadebeslut.
Detta förutsätter en tydlig och ändamålsenligansvarfördelning där flerän en person
deltar i ett händelseförlopp. Kravet på tydlighet ixmebäi'bland annat att den som ska
utföra en uppgift också förstår vad uppgiften innebär och vilketansvar som kan komma
utkrävas om uppgiften inte utförs på avsett sätt.
I förslaget tillattestreglementeges möjlighet för kommunensbolag att beslutaatt tillämpa
kommunens regelverk i tillämpligadelar. Ekonomienhetenkommer att ta initiativi denna
riktning.
I anslutningtillredigeringen av attestreglementethar även tillämpningsanvisningartill
attestreglementetutarbetats. Tillämpningsanvisningarssyfte är att ge en tolkningför den
praktiska hanteringen av attestreglementetsregler.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-11-25 med anvisningar

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta förslaget tillattestreglemente.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anta förslaget tilltillämpningsanvisningartill
attestreglemente.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 191

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll 2013-11-13
Ekonomiutskottetsprotokoll
Kommunstyrelsensordförande - nr 25-27
Kommunchefensdelegationer - nr 11
Administrativechefens delegationer e nr

Inköpsansvarig»- nr

Tf. ekonomichef- nr

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 4 december2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 192

ANMÄLNINGSÄRENDE

Protokoll från Lysekilshamn AB och KolholmarnaAB 2013-10-28 och 2013-11-15

Protokoll från Rambo AB 2013-09-23 och 2013-10-15

Protokoll från Havets Hus AB 2013-10-22

Protokoll från LysekilsBostäderAB 2013-10-22

Protokoll från RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän

Delårsrapport från Fyrbodals kommunalförbund(LKS 2013-399-042)

Länsstyrelsen 2013-10-23, tillståndenligt miljöbalkentillvindkraftanläggningvid Preems
rafñnaderi i Lysekilskommun, (LKS 2011-75-219)

Yttrandeöver Trañkverketsförslag tilländring av vägnummer i samband med öppnandet
av Nordlänken samt nya trañltplatsnamnvid Torp, Uddevallakommun.
(LKS 2013-377-510)

Åtgärder för jämlikhälsa i VGR - först i landet med regionbeslutför jämlikhälsa
(LKS 2013-30-026)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 193

STADGEÄNDRIIfGOCH NAMNBYTE RIKSBYGGENSKOOPERATIVA
HYRESRATTSFORENINGLYSEKILSALDREBOSTADER
Dnr: LKS 2013-443-107

Vid styrelsemöte i Riksbyggense kooperativa hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder
2013-10-02behandladeett förslag tillstadgeändring och namnbyte i föreningen.
Styrelsen beslutadeatt godkänna förslaget till reviderade stadgar och namnbytetill
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekilsomsorgsbostäder.

En ändring av föreningens stadgar måste godkännas av två på varandra följande
föreningsstämmoroch dessutom godkännasav kommunen (fullmäktige). Extra
föreningsstämmahölls 2013-11-07där stämman godkände förslaget tillreviderade
stadgar och namnbyte.Ytterligareen föreningsstämmakommer att avhållas2013-12-16.
Arendetkommer enligt nuvarandeplaneringatt behandlasav fullmäktige 2013-12-19.

Beslutsunderlag

Administrativachefens tjänsteskrivelse 2013-11-25 med bilaga

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna stadgar och namnbyte för Kooperativa
hyresrättsföreningenLysekilsomsorgsbostäder.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 194

KOMMUIfIENS QMBUDVID FÖRENINGSSTÃMMA__KOOPERATIVA
HYRESRATTSFORENINGLYSEKILSALDREBOSTADER
Dnr: LKS 2013-467-119

Val av kommunensombud tillföreningsstämmaKooperativa hyresrättsföreningLysekils
äldrebostäder(omsorgsbostäder)ska genomföras.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att som ordinarieombud utse Klas-GöranHenriksson (S) och till
ersättare utse Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP).

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt utse Klas-GöranHenriksson (S) tillordinarie ombud och
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP) tillersättare vid föreningsstämmaKooperativa
hyresrättsföreningLysekilsäldrebostädei' (omsorgsbostäder)under resterande del av

mandatperioden.

Beslutet skickastill

Klas-GöranHenriksson
Britt-MarieDidriksson-Burcher
Kooperativa hyresrättsföreningenLysekilsäldrebostäder

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

724-31) /Ö 4=
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§ 195

TILLÄGGTILLOPTIONSAVTALTECKNATMELLAN LYSEKILSKOMMUN
OCH SEABASEDINDUSTRYAB2013-02-13
Dnr: LKS 2013-28-379

Seabased Industry ABhar kommit in med en förfrågan om att få förlänga vissa delar i det
optionsaxrtal avseende etablering av industrimarkpå Grötö som teclmades 2013-02-13.
Tillägget reglerarden förlängda tidsfrist som Seabased Industry AB efterfrågar avseende
ianspråktagande av område A, i övrigt fortsätter avtalet att gälla som tidigare.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-11-25

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna upprättat förslag tilltilläggtilloptionsavtalet
med Seabased Industry AB.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen(f.v.b.)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/2/2, 2,4
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§ 196

INFORIVIATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOCH
KOMMUNCHEFEN

- Kommunstyrelsensordförande rapporterade från mötet med ägarkommunernas
representanter om Rambo AB

- Ordförande meddelade att den 19 december, ld. 14.00 är ett extra kommunstyrelse
sammanträdeinlagt för behandlingav detaljbudget.

- Kommunchefen informeradeom förändringar i kommunallagen,man har skärpt
kraven på uppföljningarav hel-/delägda kommunalabolag. Det innebäratt

justeringarkommer att behöva göras i ägardirektiven.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:


