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KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2013-12-19 kl. 14.00-17.00
Ajournering16.25-16.35

Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil
Beslutande ledamöter och
tjänstgörandeersättare:

Mats Karlsson (M), ordf.
Jan-OlofJohansson (S), 1:e vice ordf
Roland Karlsson (FP), 2:e vice ordf
Kent Olsson (M)
Christina Gustafson (S), ersätter Klas-Göran
Henriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Christer Hammarqvist (C)
Yngve Berlin (K)

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

Icke tjänstgörandeersättare:

Maria Forsberg (S)
Richard Åkerman (M)
Britt-MarieDidriksson Burcher (FP)
CamillaCarlsson (FP)
Per-GunnarAhlström (K)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson,administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare
Lars-ErikKnutsson, t.f. ekonomichef,§ 197
Mikael Ingvarsson, ekonom, §§ 197-201
Mari-Louise Bergqvist, chef för
samhällsbyrggnadsförvaltningen,§ 197
Tor Carlsen, hamnchef§§ 197-198

197-201

..... ..

Mad-wise Dunert 
Yn ve La ' son

ANSLAGIBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-12-19 Justeringsdatum: 2013-12- 19

Anslagsdatum: 2013-12-19 Anslagets nedtagande: 2014-01-10
Bevis om tillkännagivandeav justering:
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§ 197

DETALJBUDGET KOMMUNSTYRELSEN2014
Dnr: LKS 2013-480-41

Ekonomienhetenhar upprättat förslag tilldetaljbudget för kommunstyrelsens
verksamheter. I kommunstyrelsenverksamheteringår bland annat samhällbyggnads-
förvaltningen, politisk organisation och kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-12-12

Kommunstyrelsensbeslut

Att fastställa av ekonomienhetenupprättat förslag tilldetaljbudget 2014

Beslutet skickastill

Ekonomienheten (f.v.b.)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

(gg am ä
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§ 198

FÖRSLAGTILLUPPDATERADEanonymOCH TAXOR,
SMÅBÅTSHAMNARNAINKLUSIVEGASTHAMNARNA2014
Dnr: LKS 2013-495-206

För 2013 beslutadekommunfullmäktigeom stora förändringar av reglerna. Målet med det
nya regelverketvar bland annat att avgifternaskullebli tydligare för kunderna. Målenhar
i huvudsak uppnåtts. För 2014 föreslårsmåbåtsavdelningenmarginella förändringar för
att korrigera de brister som man har upptäckt.

Till grund för taxorna ligger en omvärldsanalyssom grundar sig på villkoreni närliggande
hamnar. Småbåtsavdelningenhar konstaterat att Lysekils taxor är rimliga.
Småbåtsavdelningen föreslår en ökning av taxorna på 2,5 procent för huvudparten av

avgifterna.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföwaltningenstjänsteskrivelse 2013-12-10

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Att återremittera ärendet

Kent Olsson (M): tiiläggsyrkandeatt över respektive underskott inom
srnåbåtsverksamhetenska inom småbåtshamnarnakunna överföras från år tillår. Detta
förslag ska skyndsamtutredas och ska redovisas kommunstyrelsensenast 1 maj 2014.

Avslagpå förvaltningens förslag om höjningav taxan på båtplatser med 2,5 procent för
2014 i övrigt bifalltill förvaltningens förslag.

Roland Karlsson (FP): Avslagpå förvaltningens förslag om höjningav taxan på båtplatser
med 2,5 procent för 2014 med hänvisningtillkommunfullmäktigebeslut2013-01-09
beträffandetaxor och regler för Småbåtshamnen:

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.
Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition enligt följande:

Propositionpå förvaltningens förslag tillrevideringav båtplatstaxor för 2014 mot Kent
Olsson och Roland Karlssons avslag om höjning av taxan på båtplatser med 2,5 procent.

Proposition på förvaltningens förslag i övrigt mot avslag.

Propositionpå Kent Olssons tilläggsyrkandeatt över respektive underskott inom
småbåtsverksamhetenska inom småbåtshamnarnakunna överföras från år tillår. Detta
förslag ska skyndsamtutredas och ska redovisas kommunstyrelsensenast 1 maj 2014 mot
avslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition

Ordförande ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeom återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag.

Omrösning begärs:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag

Nej-röst för Yngve Berling återremiss

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 10 ja-röster och 1 nej-röst att avgöra ärendet idag.
(se omröstningsbilaga)

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till revideringav båtplatstaxoi* för
2014 n1ot Kent Olsson och Roland Karlssons avslag om höjningav taxan på båtplatser
med 2,5 procent och ñnner att kommunstyrelsenbeslutarenligt Kent Olsson (M) Roland
Karlsson (FP).

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslagi övrigt mot avslag och finner att
kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag i övrigt.

Ordförande ställer proposition på Kent Olssons tilläggsyrkandeatt över respektive
underskott inom småbåtsverksamhetenska inom smäbåtshamnarnakunna överföras från
år tillår. Detta förslag ska skyndsamtutredas och ska redovisas kommunstyrelsensenast
1 maj 2014 mot avslag och finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt Kent Olssons
tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfulhnäktige

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

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna reviderade regler för småbâtshamnarnai
enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt över respektive underskott inom småbåtsverksamheten
ska inom småbåtshamnarnakunna överföras från år tillår. Detta förslag ska skyndsamt
utredas och ska redovisas kommunstyrelsen senast 1 maj 2014.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Paragrafenförklarasomedelbart justerad.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

r w l



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (8)
Kommunstyrelsen 2013-12-19

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 198

Mats Karlsson

Jan-OlofJohansson

Roland Karlsson

Kent Olsson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Christer Hammarqvist
Yngve Berlin

Christina Gustafson

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

(får, /zzw Ja,
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§ 199

SAMMANSTÄLLNINGINTERNKONTROLLKOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETER2013
Dnr: LKS 2013-18-042

Samtliga utsedda verksamheterhar genomfört interkontrollenligt 2012 års
interkontrollplan,då denna blev framflyttadatt gälla 2013 enligt § 121
(LKS 2013-140-0072013-141-007)

Ekonomienhetenhar bearbetaten sammanställningav verksamheternasinternkontroll
2013 och kan konstatera ett förhållandevisgott resultat. Då vissa resultat inte var
tillfredställandeenligt verksamheternasegna bedömningarbör vissa
granskningsområdenlöpa vidare under 2014.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-12-09

Kommunsstymelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna verksamheternasinternkontrollför 2013 på de
kontrollomrädensom är utförda med ett fárdigresaltat.

Kommunstyrelsenbeslutaratt de ej färdigställdakontrollområdena ingår i
internkontrollplanenför 2014.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten (f.v.b.)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 200

BEGÄRAN OM URWEST SWEDEN
Dnr: LKS 2013-438-006

Beslut har tagits inom West Sweden att avvecklaverksamheten. För att begränsa framtida
kostnader för kommunenkring avvecklingenav verksamhetenmåste kommunenbegära
utträdeur West Sweden före decembermånads utgång.
Yrkanden

Kent Olsson (M): Bifall tillförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun ska begära utträdeur Vxlest Sweden före
decembermånads utgång 2013.

Beslutet skickastill

T/VestSweden

Paragrafenförklarasomedelbart justerad.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 201

KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEINFORMERAR

Ordförande informerarom fakturor i det kommunaiägdabolaget KolhoimarnaAB.
Fakturorna har legat i KolholmarnaAB:sbalansräkningunder perioden 2011 till2012.
I samband med årets bokslutsarbetehar fördelningen av summan fastställts mellan
KolholmarnaAB och Samhällsbyggnadsförxraitningensutvecklingsenhetmed stöd av
kommunens ekonomienhet. Det är fakturor för markförädling,geotekniska
undersökningaroch projektering.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:


