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LysE Ki Ls SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdestid: 2013-12-19 Kl. 17.30-19.50

Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal, Lysekilsstadshus

Beslutande

Se sid 2.

Tjänstemän: Övriga deltagande:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativchef, sekr.

 
 

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

ANSLAGIBEVIS:

Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-12-19 Justeringsdatum: 2013-12-30

Anslagsdaturn: 2013-12-30 Anslagets nednfaäqle: 2014-01-21
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BESLUTANDE:

Ledamöter ' Ersättare

Ann-Charlotte Strömwall (FP) Anette Erlandsson (FP)
Margareta Carlsson (S) Lars-OlofStilgård (LP)
Jan-OlofJohansson (S)
Roland Karlsson (FP)
Camiila Carlsson (FP)
Yngve Berlin (K)
Mats Karlsson (M)
KlausPeters (M)
Ronald Rombrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Yngve Larsson (FP)
Siw Lycke (C)
Torsten Vikingson (S)
Emma Nohrén (MP)
Hans Nordlund (M)
Klas Mellgren (S)
Håkan Smedja(V)
Britt-MarieKjellgren (K)
Kent Carlsson (S)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Eva Leandersson (S)
Marita Fermeli-Lagrell (M)
ThomasFalk (SP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Britt-MarieGovik (FP)
ElisabethÅkerman (M)
Anders Nilsson (S)
Per-GunnarAhlström (K)
FredrikChristensson (C)
Tom Govik (FP)
Inge Löfgren (FP)
Siv Linnér (S)
Marianne Larsson (FP), §§ 173-186
Bernt Ortner (S), §§ 172-186
Torbjörn Stensson (obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,36 ordinarie ledamöter och 2 ersättare
närvarande.
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§ 171

NY LEDAMOT/ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2010-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2013-12-11 utsett Bernt Ortner tillny ledamot efter FilipNordqvist
och tillny ersättare Göran Emanuelsson kommunfullmäktigeför Socialdemokraterna.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut2013-12-11

Kommunfulhnälctigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt antecknalänsstgrrelsenbeslutsamt att hälsa Bernt Ortner och
Göran Emanuelsson välkomnatillkommunfullmäktige.

Beslutet skickastill

Trornan

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 172

DETALJPLAN FÖR RESTAURANGNORRAHAMNEN, KRONBERGET 1:209
NLFL. LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2012-64-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar 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

Samhällsbgrggnadsfötwraltningenstjänsteskrivelse 2013-11-22
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-12-04, § 184

Kommunfulhnäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med 5 kap 29§ plan- och bygglagen (198710) anta

detaljplan för restaurangNorra hamnen, Kronberget1:209 mil.,upprättad 2013-08-21.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

 

Utdragsbestyrkande:
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§ 173

ATTESTREGLEMENTEOCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR
Dnr: LKS 2013-445-002

Attestreglementetär ett reglementeför kontroll av ekonomiska transaktioner och utgör en

del av den interna kontrollen. Förslaget tillattestreglementeär en redigering av

attestreglementeantaget 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 innebärbland 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 initiativ i denna
riktning. I anslutningtillredigeringen av attestreglementethar även tiilämpningsanxrisningai*
tillattestreglementetutarbetats.Tillämpningsanvisningarssyfte är att ge en tolkningför den
praktiska hanteringen av attestreglementetsregler.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-11-25 med anvisningar
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-12-04,§ 190

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta förslaget tillattestreglemente.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 174

STADGEÄNDRIIFGOCH NAMNBYTE RIKSBYGGEENSKOOPERATIVA
HYRESRATFSFORENINGLYSEKILSALDREBOSTADER
Dnr: LKS 2013-443-107

Vid styrelsemöte i Riksbyggense kooperativa hyresrättsföreningLysekilsäldrebostäder2013-
10-02 behandladeett förslag tillstadgeändring och namnbyte i föreningen. Styrelsen
beslutadeatt godkänna förslaget till reviderade stadgar och namnbytetillKooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekilsomsorgsbostäder.

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

Beslutsunderlag

Administrativachefens tjänsteskrivelse 2013-11-25 med bilaga
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-12-04, § 193

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och FredrikChristensson (C): bifalltillkommunstyrelsensförslag.

Ronald Rombrant (LP) och ThomasFalk (SP): att åter-remittera ärendet.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrantsmfl.återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, propositionpå kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på Ronald Rombrants m.fl. återremissyrkandemot att
avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna stadgar och namnbyte för Kooperativa
hyresrättsföreningenLysekilsomsorgsbostäder.

Beslutet skickastill

Kooperativa hyresrättsföreningenLysekilsomsorgsbostäder

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Riksbyggen
Socialförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 175

UPPDATERADEREGLER OCH TAXOR, SMÄBÅTSHAMNARNAINKLUSIVE
GASTHAMNARNA2014
Dnr: LKS 2013-495-206

För 2013 beslutadekommunfullmäktigeom stora förändringarav reglerna. Målet med det
nya regelverketvar bland annat att avgifterna skulle bli tydligare för kunderna. Målenhar i
huvudsak uppnåtts. För 2014 föreslår småbåtsavdelningenmarginella förändringar för att
korrigera de brister som man har upptäckt.

Till grund för taxorna ligger en omvärldsanalyssom grundar sig på villkoreni närliggande
hamnar. Smäbåtsaxrdelningenhar konstateratatt Lysekilstaxor är rimliga.
Småbätsavdelningenföreslår en ökning av taxorna på 2,5 procent för huvudparten av

avgifterna.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-12-10
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-12-19,§ 198

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Mats Karlsson (M), Inge Löfgren (MP),Ann-Charlotte Strömwall (FP)
och Torbjörn Stensson (obunden):bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K): att återremittera ärendet.

Ronald Rombrant (LP) och ThomasFalk (SP): bifalltillYngve Berlins återremissyrkande.

ThomasFalk (SP): tilläggsyrkande,att K-märktafartygen Sandö och Harry befriasfrån
hamnavgift.

Ronald Rombrant (LP): bifalltillThomasFalks tilläggsyrkande.

Mats Karlsson (M): avslagpå ThomasFalks tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Yngve Berlins mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag och ThomasFalksmil. tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins mfl.återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att äterremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 34 ja-röster och 6 nej-röster att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilaga1).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer propositionpå ThomasFalksm.fl. tilläggsyrkandemot avslag och
finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillThomasFalks mfl. tilläggsyrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 6 ja-röster, 33 nej-röster och 1 ledamot som avstår att
avslåThomasFalksm.f1. tilläggsyrkande(se omröstningsbilaga2).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna reviderade taxor exklusivebåtplatstaxornaför
småbåtshamnarna2014 i enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna reviderade regler för smäbåtshamnarnai enlighet
med upprättat förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt över respektive underskott inom småbåtsverksamhetenska
inom småbåtshamnarnakunna överföras från år tillär. Detta förslag ska skyndsamtutredas
och ska redovisas kommunstyrelsensenast 1 maj 2014.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Yngve Berlin (K) skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Hamnchefen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

 

Utdragsbestyrkande:
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- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 175 - 1

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
AIm-Chariotte Strömwall
11
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
?I
KI
11
X1
11
-Z
ZZ
ZZ
ZZ
11
-Z
11
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11
11
11
§1
11
ZZ
11
11
ZZ
11
1171
ZZ
11
ZZ
11
ZZ

Inge Löfgren ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
X1

34 6

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 175 - 2

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
_-
11
_-

Roland Karlsson -I
Torbjörn Stensson :-

FP Camilla Carlsson X X-II
Mats Karlsson 2-
KlausPeters Zl
Ronald Rombrant i_
Klas-GöranHenriksson
_-
i_
:I
_-
-i
_-
2-
_-
-2
_-
_-
11
_-
-2
_-
--
_-
_-
_-
_---
;i
j_

Per-GunnarAhlström
-S
_-
K-
-=
_-
_-
_-

6 33 1

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation, "Taxe och avglitshöjningarsmåbåtshamnarna” Lysekil 20f12 2014

Trotsatt hemmahamnama(smábåtshamnarna)redovisaröverskott är efter år, infor aoc
avgifter höjs. 2014 är inget undantag och den kraftigaste höjningen 7 96, sker på vinterupplagen,
vidare så införs en avgift för de båtar som ligger kvar i sjön utöver "sommaravgiften".

Till detta kommer en miljöavglft.En avgift för de spoiplattomasom skall byggas l kommunen. Det

finns ingen form att göra en rättvis avgift för denna rniljösatsnlngom bara en del av de som berörs
skall stå för notan. så biirdet i nuvarande förslag! Förenlngsdrivnaoch privata båtplatser behöver
inte stå för några investeringskostnader,bara de som har kommunal båtplats.

Avgifishöjnlngpå 2.5 $á på de kommunala hemmahamnarnas"sommaravglfFsom fanns l förslaget,
avslogs av kommunfullmäkttgemen den avgörande fördyrnlngen godkändes. Vi ansåg/anser att det
varitvettigare med en återremiss för att reda ut helheten och orsaken tilide ständiga
taxehöfningama. '

som resultat av att undertecknad på kommunstyrelsen väckte frågan om

möiiigheten/nödvändtgheten av att hamnen får använda sina inkomstertilieget underhåll, föreslog
Moderaten Kent Otsson en "skyndsam utredning" i frågan.(som även den antogs av

kommunfullmäktige)

Gott så långt, men en âterremiss hade gett möjlighet att sätta focus på det verkligaproblemet och
reda ut de ailmännamissuppfatiningarna i frågan.

1) Smâbåtshamnarnahar aldrig varit en belastningför skattekollektlvet,snarare har den varit
en mjölkko med diffus ekonomisk redovisning av inkomsteroch utgifter. Trots denna minst

sagt brlstiäitiga bokföring så kan man se att de kommunala hemmahamnarnaalltid haft
överskott och bland annat betait underskottet i gästharnnarnai årtionden tillbaka.

2) Hade inkomsterna (som nu äntligen redovisas tydligt) historiskt använts till löpande
underhållgenom möiiighet att fundera, hade hamnarnavartt i gott skick och taxehötningar
omotiverade.

Att hamnförvaitningenvarje år tvingas börja på noll elier minus trots att inkomsternafrån de som hyr
kommunala båtplatser skulle täcka tillräckligtunderhålloch även en kassa för oförutsedda eller
iörutseclda stormskador är rent ut sagt fräcktoch dumt.

Fräckt; för att det drabbar medborgare som inte har inkomster att utnyttja en kustkommuns
speciella förutsättningar och kvaliteter-

Dumt; för att det gör kommunenonödigt mindre attraktivsom bosättningsort. Vi i KP har l alla fall
inte den begränsade målsättningenatt få en inflyttningfrämst av de "bad-människorsom har råd att

lämna båten till privata marinoroch få tillbaksden nyckeifârdig.

Vi måste ta vara på kommunens unika och positiva möjlighetersom kustkommun, det gör vi inte

genom att prisa ut människor som inte harden "rätta ekonomin”.

Jag reserverar mig mot fullmäktiges behandlingav taxe-frägan för småbâtshamnar
\

Medan frågan utreds, sinar mjötkkoni Yngve Berlin KP

Utdragsbestyrkande:
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§ 176

MOTION OM STUDENTARBETE
Dnr: LKS 2013-474-129

FredrikChristensson (C) och Siw Lycke (C) har i en motion 2013-12-11 föreslagit att Lysekils
kommun ska undersöka förutsättningarna att införa ett studentmedarbetarsystemi Lysekils
kommun.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

FredrikChristensson och Siw Lycke 2013-12-11

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

FredrikChristensson
Siw Lycke
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 177

MOTION OM FLYTTAPENGARFRÅN KOMMUNSTYRELSENTILL
BILDNINGSNAMNDEN
Dnr: LKS 2013-478-022

Håkan Smedja(V) har i en motion 2013-12-12 föreslagit att flyttapengar från
kommunstyrelsentillförmån för bildningsxiämziden.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Håkan Smedjasmotion 2013-12-12

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Håkan Smedja
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 178

MOTION 01VI__A'ITVARJEFÖR_$TAKOMMUNFULLMÄKTIGESSAMMANTRÃDE
SKA GENOFORAS UTANERSATTNING
Dnr: LKS 2013-407-319

Klaus Peters (M) har i en motion 2013-12-13 föreslagit att varje första
kommunfullmäktigessammanträdeska genoföras utan ersättning.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

KlausPeters motion 2013-12-13

Kommunfulhnälctigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Idaus Peters
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
°
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§ 179

IN_'_I'ERPELLATIONFRÅN YNGVE BERLIN - OTILLBÖRLIGTAVTALOCH
MORKLAGDFINANSIERING
Dnr: LKS 2013-469-229

Yngve Berlin (K) har i en interpellation 2013-12-09ställt följande frågor till
kommunstyrelsensordförande:

1. Är det OK att ingå ekonomiska avtal som påverkarpolitiskabeslut?

2. Har kommunen inkasseratnågra pengar från PM fastigheter för godkänd detaljplan?
3. Hur mycket skattemedel ligger kommunenute med för den del av strandpromenaden

som officielltpåstås betaldav extern "aktör", PM-fastigheter?

Beslutsunderlag

Interpellation från Yngve Berlin 2013-12-09

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson meddelar, att han kommer att lämna svar på
interpellationenpå nästkommandesammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 180

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) - SLÄTTENTOMT
AFFAREN
Dnr: LKS 2013-487-256

Ronald Roznbranthar i en interpellation 2013-12-17ställt följande frågor till
kommunstyrelsensordförande och tillRoland Karlsson (FP):

Fråga tillkommunstyrelsens ordförande:

1. Varbefinnersig ärendet med Slättentomten, kommer den - och i så fall när - att
lämnas ut tillden allmänna tomtkön?

Fråga tillkommunstyrelsens 2:e vice ordförande:

2. Vidhållei*du att det inte förelåg någon särskildomständighet som var ägnad att rubba
förtroendet för din opartiskhet i ärendet, exempelvis att du var vän med någon av de
fastighetsägaresom önskade förvärva eller arrendera Slätten 1:359?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2013-12-17

Propositionsvägran

Ordföranden meddelar, att han vägrar att ställa proposition på Ronald Rombrants
interpellation i den del den är framställdtillkommunstyrelsens 2 :e vice ordförande Roland
Karlsson (FP). Ordföranden hänvisar tillKL 5 kap. 52§ samt att kommunfullmäktiges
arbetsordning inte ger stöd för att vice ordförande i nämnder och styrelser kan interpelleras.

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson (M) lämnarföljande svar:

Kommunstyrelsenhar tidigare fattatbeslutom försäljning, den har inte gått att genomföra.
Förvaltningen bereder för närvarande frågan för att återkommatillkommunstyrelsen för
nytt ställningstagande.

Ronald Rombrant tackarför svaret.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) - RAMBOAFFÄREN
Dnr: LKS 2013-486-107

Ronald Rombranthar i en interpellation 2013-12-17ställt följande frågor till
kommunstyrelsensordförande och tillRoland Karlsson (FP):

Frågor tillkommunstyrelsens ordförande:

1. Varför tog inte Lysekilskommun, som största ägare i Rambo AB, initiativ tillen ägarledd
granskning av Rambo AB genast efter att massmediabörjade rapportera om de misstänkta
oegentligheterna?

Kort, vad är det som har hänt i bolaget, vilkamått och steg vidtar nu kommunstyrelsen i
Lysekilskommun och de andra ägarkommunerna?

Roland Karlsson (FP) sitter med i styrelsen för Rambo, i vilkenroll var han med på mötet
den 28 novemberdå rapporten presenterades?

Frågor tillRoland Karlsson (FP):

1. Hur ser ditt släktskapsförhållandeut tillRamboABzsstyrelseordförande?

2. Bohusläningen den 24/10: - Den rättsliga apparaten har nu dragit igång och
Ekobrottsmyndighetensutredare tar nu över detfortsatta ansvaret, säger Claes
Lundbergi ettpressmeddelande.Rambo har valtatt rubricera anmälan mot sin egen
divisionschdRNsom trolöshet mot huvudman.
RolandKarlsson, enligt uppgifter ska du ha varit i en mycket nära xränskapsrelation
med divisionschefens familj,närmast föräldrarna,stämmer detta?

Roland Karlsson (FP) i vilkenroll ansåg du dig vara på mötet den 28/11? Du uppfattade
dig inte som jävig på mötet och att du så att säga inte hade där att göra?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2013-12-17

Propositionsvägran

Ordföranden meddelar, att han vägrar att ställa proposition på Ronald Rombrants
interpellation i den del den är framställdtillkommunstyrelsens 2:e vice ordförande Roland
Karlsson (FP). Ordföranden hänvisar tillKL 5 kap. 52§ samt att kommunfullmäktiges
arbetsordning inte ger stöd för att vice ordförande i nämnder och styrelserkaninterpelleras.

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson meddelar, att han kommer att lämna svar på
interpellationenpå nästkommandesammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 182

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följande anmälningsärende:

Protokoll från Länsstyrelsen 2013-12-10 om inspektion enligt 19 kap 17 § föräldrabalkenoch
20 § förmynderskapsförordningen. (LKS 2013-472490)

Dom från Vänersborgs tingsrätt, Mark-och miljödomstolen2013-12-13 av överklagatbeslut i
Länsstyrelsen gällande tolkningav bygglovsbefriandeåtgärder utanför detaljplanelagt
område i Lysekilskommun. Mark-och miljödomstolenavslår överklagandet.
(LKS 2013-26-230)

Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-18 att inte pröva kommunens antagande av detaljplan för
Räkbodarna,Södra Hamnen. (LKS 2011-103-214)

Beslut från Länsstyrelsen 2013-12-13 av överklagandetpå beslutom detaljplan på fastighet
Gamlestan - Länsstyrelsen avslåröverklagandet.(LKS 2011-198-214)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 183

AVSÄGELSEfRÅNUPPDRAGSOM ERSÄTTAREI VÄRD- OCH
OMSORGSNAMNDEN
Dnr: LKS 2010-380-102

Lars-ErikJakobsson (SP) har i en skrivelse 2013-12-10 avsagt sig uppdraget som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lars-ErikJakobsson 2013-12-10

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbete som nedlagts.

Beslutet skickastill

Lars-ErikJakobsson
Valberedningen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 184

AVSÄGELSEEmm UPPDRAGSOM ERSÄTPARE1 KOMMUNSTYRELSENOCH
BILDNINGSNAMNDEN
Dnr: LKS 2010-380-102

ThomasFalk (SP) har i en skrivelse 2013-12-10 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsenoch bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från ThomasFalk 2013-12-10

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbetesom nedlagts.

Beslutet skickastill

ThomasFalk
Valberedningen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 185

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTAREI BYGGNADSNÄMNDEN
Dnr: LKS 2010-380-102

Bo Gustafsson (SP) har i en skrivelse 2013-12-13)avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Bo Gustafsson 2013-12-13

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbetesom nedlagts.
Beslutet skickastill

Bo Gustafsson
Länsstyrelsen
Valberedningen
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 186

ORDFÖRANDENSOCH 1:E VICE ORDFÖRANDENSTACK

Ordföranden tackar ledamöterna, presidiet och sekretariatet :för gott samarbeteunder året som

gått och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

1:e vice ordföranden tackarordföranden för gott samarbete och for att ha lett
kommunfulimäktigessammanträdenunder året på ett bra sätt och önskar honom och hans
familj en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:


