
   
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

1 (32) 

 

  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2014-03-05 Justeringsdatum: 2014-03-13 

Anslagsdatum: 2014-03-13  Anslagets nedtagande: 2014-04-04 

Bevis om tillkännagivande av justering: ……………………………………… 

Sammanträdestid: 2014-03-05 Kl. 10.30-15.30   
 
 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Mats Karlsson (M), ordf.  
Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf  
Roland Karlsson (FP) §§ 17-29 
Klas-Göran Henriksson (S) §§ 17-35 
Margareta Lundqvist (S)  
Christina Gustafson (S) ersätter Klas-Göran 
Henriksson (S) §§ 36-40 
Kent Olsson (M) 
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Larsson (FP)  
Ann-Charlotte Strömwall (FP) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (Fp) ersätter 
Roland Karlsson (FP) §§ 30-40 
Christer Hammarqvist (C) 
Yngve Berlin (K) 
 
Tjänstemän: 
 
Ola Ingevaldson, administrativ chef 

Christina Gustafson (S) §§ 17-35 
Maria Forsberg (S) 
Richard Åkerman (M) §§ 17-28 
Fredrik Christensson (C) 
Lars Björneld (FP) 
Britt-Marie Didriksson-Burcher (Fp) §§ 17-29 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
 
 
 

Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 
Paragrafer: 
 

17-40 

Sekreterare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Mats Karlsson 

Justerare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 
 

 
 
 

………………………………………………………. 
Roland Karlsson §§ 17-29 Yngve Larsson §§ 30-40 
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Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf. Christina Gustafson (S) §§ 17-35
Jan-OlofJohansson (S), 1:e vice ordf
Roland Karlsson (FP) §§ 17-29
Klas-GöranHenriksson (S) §§ 17-35
Margareta Lundqvist (S)
Christina Gustafson (S) ersätter Klas-Göran
Henriksson (S) §§ 36-40
Kent Olsson (M)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)

Maria Forsberg (S)
Richard Åkerman (M) §§ 17-28
FredrikChristensson (C)
Lars Björneld (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (Fp) §§ 17-29
Per-GunnarAhlström (K)

Britt-MarieDidriksson-Burcher (Fp) ersätter
Roland Karlsson (FP) §§ 30-40
Christer Hammarqvist (C)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Ola Ingevaldson, administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

17-40

RolandKarlsson §§ 17-29 Yngve Larsson §§ 30-40

Nämnd: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:2014-03-05

Anslagsdatum: 2014-03-13

Bevis om tillkännagivandeav justering:

ANSLAGSBEVIS:

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Justeringsdatum: 2014-03-13

Anslagets nedtagande: 2014-04-04
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande 
 
Emelie Greiff, planeringsarkitekt §§ 17-19 
Sara Chronvall, landskapsarkitekt §§ 17-19 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad §§ 17-28 
Johan Thylén, utvecklingschef § 29 
Anders Axelsson, utredningsingenjör § 29 
Anita I Andersson, revisionen §§ 17-29 
Olle Krischansson, revisionen  
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Övriga närvarande

Emelie Greiff, planeringsarkitekt§§ 17-19
Sara Chronvall, landskapsarkitekt§§ 17-19
Marie-LouiseBergqvist, förvaltningschefsamhällsbyggnad §§ 17-28
Johan Thylén,utvecklingschef§ 29
Anders Axelsson, utredningsingenjör § 29
Anita I Andersson, revisionen §§ 17-29
Olle Krischansson, revisionen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 17 
 
YTTRANDE ÖVER MÅL GÄLLANDE ÖVERKLAGANDE AV LÄNS-
STYRELSENS BESLUT - DETALJPLAN FÖR BOVIKS SKOLA, 
GAMLESTAN 1:85 M.FL 
Dnr:  LKS 2012-398-214 
 
Kommunsfullmäktige i Lysekils kommun antog den 29 augusti 2013 § 106 en ny 
detaljplan för Boviks skola, Gamlestan 1:85 m.fl. 
 
Detaljplanen för Boviks skola syftar till att ändra gällande användning för Boviks 
skola från allmänt ändamål till bostäder, skola, kontor, kulturändamål samt 
hotell/vandrarhem. Syftet är också att bevara den befintliga byggnaden då den är 
kulturhistoriskt intressant. Den befintliga skolbyggnaden ska bevaras, och endast 
enstaka uthus eller förråd får uppföras. På fastighetens norra del får en utbyggnad för 
trapphus göras, samt komplementbyggnad/er uppföras. Planens intentioner stämmer 
överens med kommunens översiktsplan, ÖP 06. 
 
Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till Länsstyrelsen, som den 21 november 
2013 avslog överklagandet. Länsstyrelsens bedömning var att kommunens beslut att 
anta planen var korrekt. Länsstyrelsen anser vidare att Lysekils kommun har gjort en 
korrekt avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen. Mark- och 
miljödomstolen har nu förelagt Lysekils kommun att yttra sig över överklagandet. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 2014-02-21 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen hemställer att mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten 
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§17

YTTRANDEÖVERMÅL GÄLLANDE ÖVE_I_{KLAGANDEAVLÄNS-
STYRELSENSBESLUT - DETALJPLANFOR BOVIKSSKOLA,
GAMLESTAN 1:85 M.FL
Dnr: LKS 2012-398-214

Kommunsfullmäktigei Lysekilskommun antog den 29 augusti2013 § 106 en ny
detaljplan för Boviks skola, Gamlestan 1:85 m.fl.

Detaljplanenför Boviks skola syftar tillatt ändra gällande användningför Boviks
skola från allmänt ändamåltillbostäder, skola, kontor, kulturändamålsamt
hotell/vandrarhem. Syftet är också att bevaraden befintligabyggnaden då den är
kulturhistoriskt intressant. Den befintligaskolbyggnadenska bevaras,och endast
enstaka uthus eller förråd får uppföras. På fastighetens norra del får en utbyggnad för
trapphus göras, samt komplementbyggnad/er uppföras. Planens intentionerstämmer
överens med kommunens översiktsplan, OP 06.

Beslutet att anta detaljplanenhar överklagatstillLänsstyrelsen, som den 21 november
2013 avslog överklagandet.Länsstyrelsens bedömningvar att kommunensbeslutatt
anta planenvar korrekt. Länsstyrelsen anser vidare att Lysekilskommun har gjort en

korrekt avvägningmellan allmänna och enskildaintressen.

Länsstyrelsens beslutöverklagadesvidare tillMark-och miljödomstolen.Mark-och
miljödomstolenhar nu förelagt Lysekilskommun att yttra sig över överklagandet.

Bestlutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningensförslag tillyttrande 2014-02-21

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenhemställeratt mark-och miljödomstolen avslåröverklagandet.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 18 
 
ANGÅENDE ANSÖKAN OM UPPHÄVANDE AV 113 §-FÖRORDNANDE 
INOM DETALJPLAN FÖR HOLLÄNDARÖD 1:63 M.FL. BRASTAD, 
LYSEKILS KOMMUN 
Dnr: LKS 2011-99-214 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 18

ANGÅENDEANsöKANpM UPPyÄvANpEAV113 §-FÖRORDNANDE
INOM DETALJPLANFOR HOLLANDAROD1:63 M.FL.BRASTAD,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-99-214

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2014-03-05 

  5 (32) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 19 
 
DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER, EVENSÅS 1:134  M.FL., ÖSTERSIDAN, 
LYSEKILS KOMMUN  
Dnr: LKS 2011-480-214 
 
Planområdet ligger i nordöstra delen av Östersidan på Skaftö och utgörs av 
bostadsfastigheten Evensås 1:134 samt en mindre del av fastigheten Evensås 1:4. 
Fastigheten innehåller idag en bostadsfastighet. I detaljplanen prövas om det kan 
tillkomma fyra nya tomter för friliggande bostadshus utformade för 
helårsanvändning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-21, med bilagor. 
 
Yrkanden 
 
Roland Karlsson (FP): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för bostäder, Evensås 1:134 m.fl. 
Östersidan, upprättad 2013-12-18 och överlämna den till kommunfullmäktige för 
antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 19

DETALJPLANFÖR BOSTÄDER,EVENSÅS 1:134 M.FL.,ÖSTERSIDAN,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-480-214

Planområdet ligger i nordöstra delen av Östersidan på Skaftö och utgörs av

bostadsfastigheten Evensås 1:134 samt en mindre del av fastigheten Evensås 1:4.
Fastigheten innehålleridag en bostadsfastighet. I detaljplanenprövas om det kan
tillkommafyra nya tomter för friliggandebostadshus utformade för
helärsanvändning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-21, med bilagor.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): Bifall tillförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för bostäder, Evensås 1:134 m.fl.
Ostersidan, upprättad 2013-12-18och överlämnaden tillkommunfullmäktigeför
antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna granskningsutlåtandet.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 20 
 
FRAMTIDA ANVÄNDNING AV LILLA KRONBERGSSKOLAN (KRONAN) 
Dnr: LKS 2014-48-259 
 
Fastighetsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att se över lokalbehovet 
inom Lysekils Kommun. Detta har skett genom dialogmöte med respektive 
förvaltning. Genom dialogerna har det framkommit att det finns behov av att hitta 
nya lokaler för verksamheten Blåstället som bedrivs av arbetsmarknadsenheten 
(AME). 
 
Genom att se över vad för lokaler som skulle kunna passa AME verksamhet 
konstarerar fastighetsenheten att Lilla Kronbergsskolan är den lokal som bäst lämpar 
sig för detta användningsområde.  
 
Bildningsförvaltningen har också visat intresse för denna lokal då det idag är svårt att 
få fram lokaler för lägerverksamhet som t.ex. övernattning. 
 
Ett annat alternativ skulle vara att försälja Lilla Kronbergsskolan. För att genomföra 
en försäljning behöver fastigheten styckas av från Kronberget 1:82. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-27 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hyra ut Lilla Kronbergsskolan till arbetsmarknads-
enheten för att driva verksamheten Blåstället i dessa lokaler. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
 
  

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-03-05
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Justerare:

§20

FRAMTIDAANVÄNDNINGAVLILLAKRONBERGSSKOLAN (KRONAN)
Dnr: LKS 2014-48-259

Fastighetsenhetenhar fått i uppdrag av kommunstyrelsenatt se över lokalbehovet
inom LysekilsKommun. Detta har skett genom dialogmöte med respektive
förvaltning. Genom dialogernahar det framkommitatt det finns behovav att hitta
nya lokaler för verksamhetenBlåstålletsom bedrivsav arbetsmarknadsenheten
(AME).

Genom att se över vad för lokalersom skullekunna passa AME verksamhet
konstarerar fastighetsenhetenatt LillaKronbergsskolanår den lokal som bäst lämpar
sig för detta användningsområde.

Bildningsförvaltningenhar också visat intresse för denna lokal då det idag år svårt att
få fram lokaler för lågerverksamhetsom t.ex. övernattning.

Ett annatalternativskullevara att försälja LillaKronbergsskolan.För att genomföra
en försäljning behöver fastigheten styckas av från Kronberget1:82.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-01-27
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 20

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt hyra ut LillaKronbergsskolantillarbetsmarknads-
enheten för att driva verksamhetenBlåstålleti dessa lokaler.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten

Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 21 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA EN VACKER PLANTERING MED 
BELYSNING I FONTÄNEN PÅ KUNGSTORGET  
Dnr: LKS 2013-266-331 
 
Ett medborgarförslag har kommit in om att göra en vacker plantering med belysning i 
den så kallade fontänen på Kungstorget. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Som anförs i medborgarförslaget så har fontänen på Kungstorget under 2013 varit ur 
funktion. Under 2013 påbörjades dock en renovering av fontänen vilken inleddes med 
säkerställande av granitmuren och under den kommande våren avses nyinskaffade 
pumpar mm att installeras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-08-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-08-29, § 103 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 23 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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§21

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTGÖRA EN VACKERPLANTERINGMED
BELYSNINGI FONTANEN PÅ KUNGSTORGET
Dnr: LKS 2013-266-331

Ett medborgarförslaghar kommit in om att göra en vackerplantering med belysningi
den så kallade fontänenpå Kungstorget.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill
kommunstyrelsen för besvarande.

Som anförs i medborgarförslagetså har fontänenpå Kungstorget under 2013 varit ur

f11nktion.Under 2013 påbörjades dock en renovering av fontänenvilkeninleddes med
säkerställandeav granitmuren och under den kommandevåren avses nyinskaffade
pumpar mm att installeras.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-08-15
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-08-29,§ 103
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-03
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 23

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisningtillförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 22 
 
YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG OM TYDLIGARE 
INFORMATION KRING HÄLLRISTNINGARNA VID BACKA, BRASTAD 
Dnr: LKS 2013-344-860 
 
Medborgarförslag har kommit in 2013-10-09 om att vägskyltning mot hällrist-
ningarna i Backa utförs även från Lysekil/Brastad samt att turistinformationen ska ha 
information om hällristningarna tillgänglig. Det framförs även att informationen på 
platsen bör förtydligas. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Gällande vägskyltningen så är de aktuella vägarna inte kommunala utan tillhör 
Trafikverkets verksamhetsområde. Vad avser informationen på platsen så åligger 
detta ansvar Länsstyrelsen. Lysekils kommun bör verka för att Länsstyrelsen ser till 
att erforderlig skyltning erhålls dels på platsen men även vad avser vägskyltning ifrån 
Lysekil/Brastad och inte bara från Brodalen. 
 
Vad avser de kulturvärden som återfinns i området så bör Lysekils kommun i samråd 
med turistinformationen se till att erforderlig information finns tillgänglig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-10-09 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-10-31, § 148 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-06 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till förvaltningens yttrande anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
 
  

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen
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2014-03-05

8 (32)

Justerare:

§22

YTTRANDEÖVERMEDBQRGARFÖRSLAGOM TYDLIGARE
INFORMATIONKRING HALLRISTNINGARNAVID BACKA, BRASTAD
Dnr: LKS 2013-344-860

Medborgarförslaghar kommit in 2013-10-09om att vägskyltningmot hällrist-
ningarna i Backautförs även från Lysekil/Brastad samt att turistinformationenska ha
informationom hällristningarnatillgänglig.Det framförs även att informationenpå
platsen bör förtydligas.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill
kommunstyrelsen för besvarande.

Gällandevägskyltningenså är de aktuella vägarna inte kommunalautan tillhör
Trafikverketsverksamhetsområde.Vad avser informationenpå platsen så åligger
detta ansvar Länsstyrelsen. Lysekilskommun bör verkaför att Länsstyrelsen ser till
att erforderlig skyltningerhålls dels på platsen men även vad avser vägskyltningifrån
Lysekil/Brastad och inte bara från Brodalen.

Vad avser de kulturvärden som återfinns i området så bör Lysekilskommun i samråd
med turistinformationense tillatt erforderlig informationfinns tillgänglig.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-10-09
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-10-31, § 148
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-06

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutarmed hänvisningtillförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 23 
 
YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG OM UTPLACERING AV 
HUNDLATRINER VID MARIEDAL/TRÖTEN SAMT SITTBÄNKAR I STEN 
VID ROTE- OCH TRÖTEMYREN 
Dnr: LKS 2013-174-459 
 
Medborgarförslag har kommit in 2013-05-14 där man föreslagit, att kompletterande 
hundlatriner bör placeras ut vid lilla Dammvägen (Mariedalsskolan), Trötens förskola 
samt utmed Dalskogsleden. Utöver detta föreslås även att större avlånga stenar, 
sittplatser, placeras ut i områdena kring Rote- och Trötemyren.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Utvecklingsenheten anser att det kan föreligga ett generellt behov av att se över 
placeringen av hundlatriner i Lysekil och därigenom möjligen omplacera 
någon/några. Behovet av hundlatriner bedöms dock samtidigt vara högre i de 
centrala delarna av tätorten. 
 
Vad avser utplacering av större stenar att användas som sittplatser så ses detta som 
ett positivt förslag vilket både kan generera en trevligare närmiljö och även på sikt ett 
minskat underhållsbehov. Utvecklingsenheten bör verka för att genomföra en 
utplacering av föreslagna sittplatser. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-05-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-05-30, § 75 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-06 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till förvaltningens yttrande anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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§23

YTTRANDEÖVERMEDBORGARFÖRSLAGOM UTPLACERINGAV
HUNDLATRINERVID MARIEDAL/TRÖTENSAMT SITTBÄNKAR1 STEN
VID ROTE-OCH TRÖTEMYREN
Dnr: LKS 2013-174-459

Medborgarförslaghar kommit in 2013-05-14där man föreslagit, att kompletterande
hundlatrinerbör placerasut vid lillaDammvägen (Mariedalsskolan),Trötens förskola
samt utmed Dalskogsleden. Utöver detta föreslås även att större avlångastenar,
sittplatser, placerasut i områdena kring Rote- och Trötemyren.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill
kommunstyrelsen för besvarande.

Utvecklingsenhetenanser att det kan föreligga ett generellt behovav att se över
placeringenav hundlatrineri Lysekiloch därigenom möjligenomplacera
någon/några. Behovet av hundlatrinerbedömsdock samtidigtvara högre i de
centrala delarna av tätorten.

Vad avser utplaceringav större stenar att användas som sittplatser så ses detta som

ett positivt förslag vilketbåde kan generera en trevligarenärmiljö och även på sikt ett
minskatunderhållsbehov.Utvecklingsenhetenbör verkaför att genomföra en

utplaceringav föreslagnasittplatser.

Bestlutsunderlag

Medborgarförslag 2013-05-14
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-05-30, § 75
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-06

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutarmed hänvisningtillförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 24 
 
AVVECKLING AV KOMMUNSTYRELSENS EKONOMIUTSKOTT  
Dnr: LKS 2014-94-100 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2011-02-09, § 20, att bilda och 
utse två utskott under styrelsen med följande uppgifter: 
 
Ett ekonomiutskott skapades med uppgift att arbeta med budget och budget-
processen, budgetuppföljningar/bokslut, mål- och kvalitetsarbete samt finansiella 
frågor. Utskottet har haft till uppgift att bereda frågor inom dessa områden till 
kommunstyrelsen. Ekonomiutskottet har samtidigt utgjort styrelse i Lysekils 
Stadshus AB. 
 
Ledningsutskottet har fortsatt sin beredande funktion till kommunstyrelsen inom 
övriga frågeområden, bl.a. inom de ärendeområden som handläggs inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ledningsutskottet har också övertagit plan- och 
exploateringsberedningens roll.  
 
Kommunstyrelsen har inte förändrat sin delegationsordning efter detta beslut. 
Styrelsen har således inte delegerat någon beslutanderätt till ekonomiutskottet. 
 
Under mandatperioden har frågan om två utskott, för- resp. nackdelar med denna 
fördelning diskuterats i bl.a. den politiska utredningsgruppen och på senare tid inom 
ramen för det politiska samarbetet mellan moderaterna, socialdemokraterna och 
miljöpartiet. Diskussionerna har nu lett fram till att dessa förordar, att ekonomi-
utskottet avvecklas och att ledningsutskottet tillika ska utgöra budgetberedning. 
Denna förändring föreslås gälla fr.o.m. 1 april 2014. 
 
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB berörs inte av denna förändring.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-21 
 
Yrkanden 
 
Inge Löfgren (M), Klas-Göran Henriksson (S), Mats Karlsson (M), Margareta 
Lundqvist (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kent Olsson (M): Avslag till förvaltningens förslag. 
 
Roland Karlsson (FP): Att utöka ekonomiutskottet med två personer. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag mot Kent Olssons avslag mot Roland Karlsson 
yrkande att utöka ekonomiutskottet med två personer. 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (32)
Kommunstyrelsen 2014-03-05

§24

AVVECKLINGAVKOMMUNSTYRELSENSEKONOMIUTSKOTT
Dnr: LKS 2014-94-100

Kommunstyrelsenbeslutadevid sitt sammanträde2011-02-09,§ 20, att bildaoch
utse två utskott under styrelsen med följande uppgifter:

Ett ekonomiutskottskapades med uppgift att arbetamed budget och budget-
processen, budgetuppföljningar/bokslut,mål-och kvalitetsarbetesamt finansiella
frågor. Utskottet har haft tilluppgift att bereda frågor inom dessa områden till
kommunstyrelsen. Ekonomiutskottethar samtidigtutort styrelse i Lysekils
Stadshus AB.

Ledningsutskottethar fortsatt sin beredandefunktiontillkommunstyrelsen inom
övriga frågeområden, bl.a. inom de ärendeområden som handläggs inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.Ledningsutskottethar också övertagit plan- och
exploateringsberedningensroll.

Kommunstyrelsenhar inte förändrat sin delegationsordningefter detta beslut.
Styrelsen har således inte delegerat någon beslutanderätttillekonomiutskottet.

Under mandatperiodenhar frågan om två utskott, för- resp. nackdelarmed denna
fördelning diskuterats ibl.a. den politiskautredningsgruppen och på senare tid inom
ramen för det politiskasamarbetetmellan moderaterna, socialdemokraternaoch
miljöpartiet.Diskussionernahar nu lett fram tillatt dessa förordar, att ekonomi-
utskottet avvecklasoch att ledningsutskottettillikaska utgöra budgetberedning.
Denna förändring föreslås gälla fr.o.m. 1 april 2014.

Styrelsen för LysekilsStadshus ABberörs inte av denna förändring.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-02-21

Yrkanden

Inge Löfgren (M), Klas-GöranHenriksson (S), Mats Karlsson (M), Margareta
Lundqvist (S): Bifall tillförvaltningens förslag.

Kent Olsson (M): Avslagtillförvaltningens förslag.

Roland Karlsson (FP): Att utöka ekonomiutskottetmed två personer.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Kent Olssons avslag mot Roland Karlsson
yrkandeatt utöka ekonomiutskottetmed två personer.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Kent Olssons avslag 
mot Roland Karlsson yrkande att utöka ekonomiutskottet med två personer och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avveckla ekonomiutskottet fr.o.m. 1 april 2014 och att 
uppdra åt ledningsutskottet att tillika utgöra budgetberedning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter i ekonomiutskottet 
Nämndsekreteraren 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Troman 
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Proposition

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag mot Kent Olssons avslag
mot Roland Karlsson yrkandeatt utöka ekonomiutskottetmed två personer och
finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt avvecklaekonomiutskottetfr.o.m. 1 april 2014 och att
uppdra åt ledningsutskottetatt tillikautgöra budgetberedning.

Beslutet skickastill

Ledamöter i ekonomiutskottet
Nämndsekreteraren
Ekonomienheten
Kommunfullmäktigeför kännedom
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 25 
 
BREDBANDSUTBYGGNAD PÅ LANDSBYGDEN 
Dnr: LKS 2013-440-269 
 
I IT-infrastrukturplanen för Lysekils kommun framgår att det beräknade 
finansieringsbehovet för att kunna tillhandahålla fiberpunkter, som en del av 
fiberutbyggnaden på landsbygden, uppgår till sammanlagt 3,1 miljoner kronor, varav 
50 procent av kostnaden är regionalt stödberättigade.  
Den 9 januari 2013 fattade kommunstyrelsen beslut om att avsätta 475 000 kronor 
för fiberutbyggnad i Lyseområdet samt att reservera 525 00 kronor för 
fiberutbyggnad i Brodalen området. Näringslivsenheten har nu ansökt om regionalt 
stöd för dessa två fiberutbyggnader och upphandlingsunderlag ska tas fram.  
 
För att kunna ansöka om det regionala stödet för utbyggnaden av fiber i Brastad-
området behöver det finnas ett kommunalt beslut även för denna upphandling. 
Kostnaden är beräknad att uppgå till 1,2 miljoner kronor varav 50 procent är 
stödberättigat. Kommunens behov av finansiering uppgår alltså till 600 000 kronor. 
Efter avstämning med ekonomienheten förslås dessa medel tas inom ram för 
kommunstyrelsens beslutade budget för 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-02-10 
 
Yrkanden 
 
Jan-Olof Johansson (S): Tilläggsyrkanden att kommunstyrelsen senast i augusti få en 
redovisning av hur budgeten ska omdisponeras. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag  
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Lysekils kommun inom ramen för kommunstyrelsens 
budget för 2014 avsätter 600 000 kr för fiberutbyggnad i Brastadområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen senast i augusti få en redovisning av 
hur budgeten ska omdisponeras. 
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§25

BREDBANDSUTBYGGNADPÅ LANDSBYGDEN
Dnr: LKS 2013-440-269

I IT-infrastrukturplanenför Lysekilskommun framgår att det beräknade
finansieringsbehovetför att kunna tillhandahållafiberpunkter,som en del av

fiberutbyggnadenpå landsbygden, uppgår tillsammanlagt3,1 miljonerkronor, varav

50 procent av kostnaden är regionalt stödberättigade.
Den 9 januari 2013 fattade kommunstyrelsenbeslutom att avsätta 475 000 kronor
för fiberutbyggnadi Lyseområdetsamt att reservera 525 00 kronor för
fiberutbyggnadi Brodalen området. Näringslivsenhetenhar nu ansökt om regionalt
stöd för dessa två fiberutbyggnaderoch upphandlingsunderlagska tas fram.

För att kunna ansöka om det regionala stödet för utbyggnaden av fiberi Brastad-
området behöverdet finnasett kommunaltbeslutäven för denna upphandling.
Kostnaden är beräknadatt uppgå till1,2 miljonerkronor varav 50 procent är
stödberättigat.Kommunensbehovav finansieringuppgår alltså till600 000 kronor.
Efter avstämningmed ekonomienhetenförslås dessa medel tas inom ram för
kommunstyrelsensbeslutadebudget för 2014.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-02-10

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): Tilläggsyrkandenatt kommunstyrelsensenast i augusti få en

redovisning av hur budgeten ska omdisponeras.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag

Propositionpå Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande

Proposition

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag och finneratt

kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställerproposition på Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandeoch finneratt

kommunstyrelsenbeslutarenligt Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun inom ramen för kommunstyrelsens
budget för 2014 avsätter 600 000 kr för fiberutbyggnadi Brastadområdet.

Kommunstyrelsenbeslutaratt kommunstyrelsensenast i augusti få en redovisning av

hur budgeten ska omdisponeras.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till 
 
Näringslivsenheten 
Ekonomienheten 
Kommunledningskontoret 
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Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
Ekonomienheten
Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 26 
 
FÖRÄNDRAD RÄNTESATS PÅ KOMMUNINTERNA LÅN 
Dnr: LKS 2014-69-45 
 
Under 2013 har räntesatsen varit 3,6 procent. Ekonomienheten föreslår förändrad 
räntesats på kommuninterna lån till 3,3 procent, att gälla från och med den 1 januari 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 30 
 
Yrkanden 
 
Inge Löfgren (MP): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att för 2014 fastställa räntesatsen för kommuninterna lån 
till 3,3 procent. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
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§26

FÖRÄNDRADRÄNTESATSPÅ KOMMUNINTERNALÅN
Dnr: LKS 2014-69-45

Under 2013 har räntesatsen varit 3,6 procent. Ekonomienhetenföreslår förändrad
räntesats på kommuninternalån till3,3 procent, att gälla från och med den 1 januari
2014.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-02-03
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 30

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): Bifall till ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt för 2014 fastställa räntesatsen för kommuninternalän
till3,3 procent.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 27 
 
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2014-01-15, 2014-02-12 
Kommunstyrelsens ordförande – nr 29/2013 
Kommunchefens delegationer – nr 1/2014 
Administrative chefens delegationer – nr 1/2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 5 mars 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive pärm för delegationsbeslut 
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§ 27

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattadebeslutenligt delegationertillutskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2014-01-15, 2014-02-12
Kommunstyrelsens ordförande - nr 29/2013
Kommunchefensdelegationer- nr 1/2014
Administrativechefens delegationer- nr 1/2014

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 5 mars 2014.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2014-03-05 

  16 (32) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 28 
 
ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Protokoll från Lysekils hamn AB och Kolholmarna AB 2014-01-07—08, 2014-01-29 
 
Protokoll från Havets Hus AB 2013-12-10 
 
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2014-02-13 
 
Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2014-01-17, 2014-01-30 
 
Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2014-02-18 
 
Protokoll från folkhälsopolitiska rådet 2014-02-07 
 
Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2014-02-07 gällande överklagat beslut i 
ledningsutskottets om att inte upphäva avtalet om gemensam exploatering avseende 
fastighet i Lyse-Berga, förvaltningsrätten avvisar överklagandet. (LKS 2010-333-251) 
 
Dom från Uddevalla tingsrätt, 2014-01-24. Tingsrätten fastställer att 
Lysekilsförsamlingen av Jehovas vittnen har bättre rätt än Lysekils kommun till 
fastigheten Lysekil Slätten. (LKS 2014-14-244) 
 
Protokollsutdrag från individ- och myndighetsnämnden 2013-12-18, § 369, 
detaljbudget 2014 (LKS 2013-209-041) 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-01-20, § 8 reglemente för intern 
kontroll (LKS 2014-04-042) 
 
Skrivelse från Bengt Andreasson, arbetsmiljö Lysekils kommun (LKS 2014-58-026) 
 
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2014-02-07, § 6 – Information till 
nämnderna (LKS 2014-79-026) 
 
Protokollsutdrag från Sotenäs kommun 2014-02-14, § 24 – Ett enat Bohuslän  
(LKS 2013-417-841) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll 
den 2014-03-05. 
 
  

16 (32)

Justerare:
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§ 28

ANMÄLNINGSÄRENDE

Protokoll från Lysekilshamn AB och KolholmarnaAB 2014-01-07-08, 2014-01-29

Protokoll från Havets Hus AB 2013-12-10

Protokoll från LysekilsBostäderAB 2014-02-13

Protokoll från RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän 2014-01-17, 2014-01-30

Protokoll från LEVA i LysekilAB 2014-02-18

Protokoll från folkhälsopolitiskarådet 2014-02-07

Beslut från förvaltningsrätten i Göteborg 2014-02-07gällande överklagatbesluti
ledningsutskottets om att inte upphäva avtalet om gemensam exploateringavseende
fastighet i Lyse-Berga, förvaltningsrätten avvisaröverklagandet.(LKS 2010-333-251)

Dom från Uddevalla tingsrätt, 2014-01-24. Tingsrätten fastställeratt
Lysekilsförsamlingenav Jehovasvittnen har bättre rätt än Lysekilskommun till
fastigheten LysekilSlätten. (LKS 2014-14-244)

Protokollsutdragfrån individ-och myndighetsnämnden2013-12-18, § 369,
detaljbudget 2014 (LKS 2013-209-041)

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige2014-01-20, § 8 reglementeför intern
kontroll (LKS 2014-04-042)

Skrivelse från Bengt Andreasson, arbetsmiljöLysekilskommun (LKS 2014-58-026)

Protokollsutdragfrån folkhälsopolitiskarådet 2014-02-07, § 6 - Informationtill
nämnderna (LKS 2014-79-026)

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun 2014-02-14, § 24 - Ett enat Bohuslän
(LKS 2013-417-841)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenantecknar följandeanmälningsärendensom förtecknas i protokoll
den 2014-03-05.

Utdragsbestyrkande:
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§ 29 
 
UPPHÖRANDE AV DE KOMMUNALA SNÖRÖJNINGSINSATSERNA PÅ 
DET ENSKILDA VÄGNÄTET PÅ LANDSBYGDEN 
Dnr: LKS 2010-414-314 
 
I Lysekils kommun utför kommunen all snöröjning av det enskilda vägnätet på lands-
bygden, dock inte på det enskilda vägnätet inom tätbebyggt område. Detta är ett 
frivilligt åtagande som görs oavsett om kommunen har del i väghållarskapet eller inte, 
och kostnaden för detta åtagande uppgår årligen till mellan 500 000 kronor och  
2 miljoner kronor, under ett ”normalår” till ca 700 000. 
 
Kommunens åtagande gällande snöröjningen har behandlats vid ett flertal tillfällen: 
 
KS 2010-11-03, § 203: 

Återremiss för att utreda konsekvenser för övriga kommunala verksamheter samt 
beskrivning av hur grannkommunerna hanterar frågan 

KS 2011-10-05, § 166: 

Återremiss för kompletterande utredning och beredning inför budget 2013 

KS 2013-06-05, § 87: 

Återremiss för att utreda konsekvenser för övriga kommunala verksamheter samt för 
beskrivning av förhållanden gällande snöröjning av enskilda vägar inom tätorterna 
 
Det ekonomiska läget i kommunen gör att detta frivilliga åtagande hårt belastar 
utvecklingsenhetens mycket ansträngda ekonomi, ett upphörande av detta åtagande 
ger en möjlighet att balansera del av den ökande kostnadsutvecklingen hos 
utvecklingsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-31 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 22 
 
Yrkanden 
 
Roland Karlsson (FP), Christer Hammarqvist (C), Jan-Olof Johansson (S): avslag på 
ledningsutskottets förslag att upphöra med snöröjningen på det enskilda vägnätet på 
landsbygden.  
 
Jan-Olof Johansson (S): tilläggsyrkande att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder 
möjligheterna till medfinansiering från väghållarna. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Roland Karlsson m.fl. yrkande om avslag på ledningsutskottets förslag 
mot ledningsutskottets förslag 
 
Proposition på Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande att samhällsbyggnads-
förvaltningen utreder möjligheterna till medfinansiering från väghållarna  
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§29

UPPHÖRANDEAvpEKOMMUNALASNÖRÖJNINGSINSATSERNAPÅ
DET ENSKILDAVAGNATETPÅ LANDSBYGDEN
Dnr: LKS 2010-414-314

I Lysekilskommun utför kommunen all Snöröjningav det enskildavägnätet på lands-
bygden, dock inte på det enskildavägnätet inom tätbebyggtområde. Detta är ett
frivilligtåtagande som görs oavsett om kommunenhar del iväghållarskapeteller inte,
och kostnadenför detta åtagande uppgår årligen tillmellan 500 000 kronor och
2 miljonerkronor, under ett "normalår"tillca 700 000.

Kommunens åtagande gällande snöröjningen har behandlatsvid ett flertal tillfällen:

KS 2010-11-03, § 203:
Ãterremiss för att utreda konsekvenserför övriga kommunalaverksamhetersamt
beskrivningav hur grannkommunernahanterar frågan
KS 2011-10-05, § 166:
Ãterremiss för kompletterandeutredning och beredning inför budget 2013

KS 2013-06-05,§ 87:
Ãterremiss för att utreda konsekvenserför övriga kommunalaverksamhetersamt för
beskrivningav förhållandengällande snöröjningav enskildavägar inom tätorterna

Det ekonomiska läget i kommunen gör att detta frivilligaåtagande hårt belastar
utvecklingsenhetensmycket ansträngda ekonomi,ett upphörandeav detta åtagande
ger en möjlighetatt balansera del av den ökande kostnadsutvecklingenhos
utvecklingsenheten.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-01-31
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 22

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Christer Hammarqvist (C), Jan-OlofJohansson (S): avslagpå
ledningsutskottets förslag att upphöra med snöröjningenpå det enskildavägnätet på
landsbygden.

Jan-OlofJohansson (S): tilläggsyrkandeatt samhällsbyggnadsförvaltningenutreder
möjligheternatillmedfinansieringfrån väghållarna.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Roland Karlsson m.fl.yrkandeom avslagpå ledningsutskottets förslag
mot ledningsutskottets förslag

Propositionpå Jan-OlofJohansson tilläggsyrkandeatt samhällsbyggnads-
förvaltningen utreder möjligheternatillmedfinansieringfrån väghållarna

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Roland Karlsson m.fl. yrkande om avslag mot 
ledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland 
Karlsson m.fl. yrkande. 
 
Omröstning begärs: 
 
Ja-röst för Roland Karlsson m.fl. yrkande 
 
Nej-röst för ledningsutskottets förslag 
 
Ledamöter/tjg 
ersättare 

Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M   x 

Jan-Olof Johansson S x   

Roland Karlsson FP x   

Kent Olsson M   x 

Klas-Göran Henriksson S x   

Margareta Lundqvist S x   

Inge Löfgren MP  x  

Yngve Larsson FP x   

Ann-Charlotte Strömwall FP x   

Christer Hammarqvist C x   

Yngve Berlin K x   

Summa  8 1 2 

 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter som avstod att 
avslå ledningsutskottets förslag.  
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande att 
samhällsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheterna till medfinansiering från 
väghållarna och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johansson 
tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår ledningsutskottet förslag om att upphöra med snöröjning av 
det enskilda vägnätet på landsbygden från och med 1 maj 2014. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder möjligheterna 
till medfinansiering från väghållarna. 
 
  

Justerare:
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Proposition

Ordförande ställerproposition på Roland Karlsson m.fl.yrkandeom avslag mot
ledningsutskottets förslag och finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt Roland
Karlsson m.fl.yrkande.

Omröstning begärs:

Ja-röst för Roland Karlsson m.fl.yrkande

Nej -röst för ledningsutskottets förslag

Ledamöter/tjg Parti Ja Nej Avstår
ersattare

Mats Karlsson M x

Jan-OlofJohansson S x

Roland Karlsson FP x

Kent Olsson M x

Klas-GöranHenriksson S x

Margareta Lundqvist S x

Inge Löfgren MP x

Yngve Larsson FP x

Ann-Charlotte Strömwall FP x

Christer Hammarqvist C X

Yngve Berlin K x

Summa 3 1 2

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 8 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter som avstod att
avslå ledningsutskottets förslag.

Fortsatt proposition

Ordförande ställerproposition på Jan-OlofJohansson tillåggsyrkandeatt
samhällsbyggnadsförvaltningenutreder möjligheternatillmedfinansieringfrån
våghållarnaoch finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt Jan-OlofJohansson
tillåggsyrkande.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenavslår ledningsutskottetförslag om att upphöra med Snöröjning av

det enskildavägnätet på landsbygden från och med 1 maj 2014.

Kommunstyrelsenbeslutaratt samhällsbyggnadsförvaltningenutreder möjligheterna
tillmedfinansieringfrån väghållarna.

Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 30 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH 
SMART-PHONES 
Dnr: LKS 2013-70-005 
 
Ett medborgarförslag om att bl.a. montera ner samtliga trådlösa nätverk på skolor 
och andra kommunala arbetsplatser och ersätta dem med trådbundna anslutningar 
och förbjuda användning av smart-phones på alla offentliga platser har kommit in  
2013-02-24. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen och servicenämnden. 
 
I en tidigare inkommen skrivelse i samma ärende 2012-02-16 har frågeställaren fått 
svar från bl.a. från IT-enheten.  
 
Med anledning av det inkomna medborgarförslaget från samma frågeställare, har 
kommunledningskontoret tagit kontakt med IT-chefen i frågan. Yttrandet från IT-
enheten är detsamma som lämnades till förslagställaren 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-02-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-21, § 36 
IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-02-20 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-20 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 32 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§30

MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖSTBREDBAND OCH
SMART-PHONES
Dnr: LKS 2013-70-005

Ett medborgarförslagom att b1.a. montera ner samtliga trådlösa nätverkpå skolor
och andra kommunalaarbetsplatseroch ersätta dem med trådbundnaanslutningar
och förbjuda användningav smart-phonespå alla offentliga platser har kommit in
2013-02-24.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill
kommunstyrelsenoch servicenämnden.

I en tidigare inkommenskrivelse i samma ärende 2012-02-16 har frägeställarenfått
svar från b1.a. från IT-enheten.

Med anledningav det inkomnamedborgarförslagetfrån samma frågeställare, har
kommunledningskontorettagit kontakt med IT-chefen i frågan. Yttrandetfrån IT-
enheten är detsamma som lämnades tillförslagställaren2012.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-02-25
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-03-21,§ 36
IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-02-20

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-20
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 32

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 31 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UPPLÅTA EN ELLER FLERA 
GÅNGTUNNLAR VID FRIDHEM MOT GULLMARSBADEN ALTERNATIVT 
TORPET FÖR LAGLIG GRAFFITI 
Dnr: LKS 2012-219-109 
 

Ett medborgarförslag har inkommit 2012-06-05 om att en eller flera av 
gångtunnlarna vid/runt Fridhem mot Gullmarsbaden/Torpet erbjuds för 
genomförande av laglig graffiti. 
 

I Lysekil har det tidigare funnits en laglig graffitivägg, denna återfanns vid den rivna 
fritidsgården på Slättegården. Ett eventuellt behov av en laglig graffitivägg kan 
fortfarande finnas och den kan i så fall lämpligen skapas i anslutning till en 
fritidsgård. Även bildningsnämnden anger i sitt yttrande att Lysekils kommun bör 
verka för att en ny laglig graffitivägg eller yta etableras i kommunen. 
 

Utvecklingsenheten anser att legalisering av graffiti i någon av de, i medborgar-
förslaget, nämnda gångtunnlarna inte är att föredra. Det bedöms då föreligga risk för 
att graffitin sprider sig i andra områden där det inte är legaliserat och istället 
förespråkas till exempel en av stödmurarna i anslutning till fritidsgården vid 
Gullmarsborg. Området och verksamheterna i och kring Gullmarsborg ligger dock 
inte inom utvecklingsenhetens ansvarsområde utan inom bildningsförvaltningen och 
fastighetsenheten. 
 

Beslutsunderlag 
 

Medborgarförslag 2012-06-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30, § 135 
Bildningsnämndens yttrande 2013-04-09 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 24 
 

Yrkanden 
 

Yngve Berlin (K): Bifall till medborgarförslaget. 
 

Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Proposition 
 

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins bifall 
till medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ledningsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till förvaltningens yttrande att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige   

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (32)
Kommunstyrelsen 2014-03-05

§31

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTUPPLÅTA EN ELLER FLERA
GÅNGTUNNLARVID FRIDHEM MOT GULLMARSBADENALTERNATIVT
TORPET FÖR LAGLIGGRAFFITI
Dnr: LKS 2012-219-109

Ett medborgarförslaghar inkommit2012-06-05om att en eller fleraav

gångtunnlarnavid/runt Fridhemmot Gullmarsbaden/Torpet erbjuds för
genomförandeav lagliggraffiti.
I Lysekilhar det tidigare funnits en lagliggraffitivägg,denna återfanns vid den rivna
fritidsgården på Slättegården. Ett eventuellt behovav en lagliggraffitivägg kan
fortfarande finnas och den kan i så fall lämpligen skapas i anslutningtillen

fritidsgård. Avenbildningsnämndenanger i sitt yttrande att Lysekilskommun bör
verkaför att en ny lagliggraffitivägg eller yta etableras i kommunen.

Utvecklingsenhetenanser att legaliseringav graffiti i någon av de, i medborgar-
förslaget, nämnda gångtunnlarnainte är att föredra. Det bedöms då föreligga risk för
att graffitin sprider sig i andra områden där det inte är legaliserat och istället
förespråkas tillexempel en av stödmurarna i anslutningtillfritidsgårdenvid
Gullmarsborg. Området och verksamheternai och kring Gullmarsborg ligger dock
inte inom utvecklingsenhetensansvarsområdeutan inom bildningsförvaltningenoch
fastighetsenheten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-06-05
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-08-30, § 135
Bildningsnämndensyttrande 2013-04-09
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-03
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 24

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Bifall tillmedborgarförslaget.
Propositionsordning
Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins bifalltill
medborgarförslaget.

Proposition
Ordförande ställerproposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins bifall
tillmedborgarförslagetoch finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt
ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisningtillförvaltningens yttrande att anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 32 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SE ÖVER MÖJLIGHETEN TILL EN NY 
SKOLBYGGNAD I ANSLUTNING TILL GRUNDSUNDS FÖRSKOLAS 
LOKALER 
Dnr: LKS 2013-214-291 
 
Fyra likalydande medborgarförslag har inkommit 2013-06-11 om att se över om 
möjligheterna finns till en ny skolbyggnad som byggs i anslutning till Grundsunds 
förskolas lokaler. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslagen till 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår det att för tillfället finns det inga möjligheter 
att gå förslagsställarna till mötes då en utbyggnad av Grundsunds förskola fodrar en 
större investering.  
 
Med det rådande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i finns i nuläget 
ingen möjlighet till en sådan investering, men att kommunen i framtiden beaktar 
förslaget vid en översyn av lokalanvändning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-06-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-27, § 90 
Bildningsnämndens yttrande 2013-10-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-09 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 33 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört anse 
medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§32

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSE ÖVERMÖJLIGHET_I_ZNTILLEN NY
SKOLBYGGNAD1 ANSLUTNINGTILLGRUNDSUNDS FORSKOLAS
LOKALER
Dnr: LKS 2013-214-291

Fyra likalydandemedborgarförslaghar inkommit2013-06-11om att se över om

möjligheternafinns tillen ny skolbyggnadsom byggs i anslutningtillGrundsunds
förskolas lokaler.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagentill
kommunstyrelsenoch bildningsnämnden.

Avbildningsnämndensyttrande framgår det att för tillfälletfinns det inga möjligheter
att gå förslagsställarnatillmötes då en utbyggnad av Grundsunds förskola fodrar en

större investering.

Med det rådande ekonomiska läget som kommunenbefinnersig i finns i nuläget
ingen möjlighettillen sådan investering,men att kommunen i framtidenbeaktar
förslaget vid en översyn av lokalanvändning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-06-11
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-06-27,§ 90
Bildningsnämndensyttrande 2013-10-22
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-09
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 33

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört anse

medborgarförslagetbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 33 
 
MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE  
Dnr: LKS 2012-307-619 
 
Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen inrättar/erbjuder 
sommarskola för de elever i skolan som inte når målen och att dessa elever ska ges 
utökad undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren. Den utökade 
undervisningstiden under sommaren ska gälla elever i årskurserna 6-9 samt 
gymnasieelever som inte blivit godkända i en eller flera kurser i årskurs 1, 2 och i mån 
av plats årskurs 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30, § 139 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Lysekil-Sotenäs gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår bland annat att sommarskola under 
normala förhållanden skulle vara ett bra komplement till grundskolan, särskilt under 
de närmaste åren med höjda krav på godkända betyg för gymnasiebehörighet. Men 
ännu mer avgörande är dock att grundskolan i sin verksamhet har tillräckliga 
resurser för att fullfölja sitt uppdrag, där stöd ska ges i den omfattning som ger 
samtliga elever möjlighet att klara godkända betyg under de nio grundskoleåren.  
 
Av Lysekil- Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande anser man 
att förslaget om sommarskola är angeläget eftersom man redan idag kan se antalet 
elever som inte fullföljer sin utbildning ökar, får samlat betygsdokument eller tvingas 
gå ett fjärde år. Nämnden anser också att ”sommarskolan” kan byggas in i den dagliga 
verksamheten genom en samlad skoldag där stöd/läxhjälp erbjuds eleverna under 
hela läsåret. 
 
Med det rådande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i finns i nuläget 
ingen möjlighet att införa sommarskola. Sommarskola kan bli ett bra komplement 
när kommunens finansiella situation har stärkts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-08-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30, § 139 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2013-02-07 
Bildningsnämndens yttrande 2013-04-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 31 
 
Yrkanden 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till motionen. 
 
Klas-Göran Henriksson (S): Bifall till motionen samt tilläggsyrkande om att 100 000 
kronor tas från kommunens resultat. Dessa pengar delas lika mellan gymnasie-
nämnden och bildningsnämnden. 
 
Kent Olsson (M): Bifall till ledningsutskottets förslag. 
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§33

MOTION - EN SKOLATILLARBETE
Dnr: LKS 2012-307-619

Klas Mellgren (S) och Klas-GöranHenriksson (S) har in en motion 2012-08-21
föreslagit att kommunfullmäktigebeslutarom att kommunen inrättar/erbjuder
sommarskolaför de elever i skolan som inte når målenoch att dessa elever ska ges
utökad undervisningstidom upp till20 dagar under sommaren. Den utökade
undervisningstidenunder sommarenska gälla elever i årskurserna 6-9 samt

gymnasieeleversom inte blivit godkända i en eller flerakurser i årskurs 1, 2 och i mån
av plats årskurs 3.

Kommunfullmäktigebeslutade2012-08-30, § 139 att remittera motionen till
kommunstyrelsen,bildningsnämndenoch Lysekil-Sotenäsgymnasie-och
vuxenutbildningsnämnd.

Avbildningsnämndensyttrande framgårbland annat att sommarskolaunder
normala förhållandenskullevara ett bra komplementtillgrundskolan,särskiltunder
de närmaste åren med höjda krav på godkända betygför gymnasiebehörighet.Men
ännu mer avgörande är dock att grundskolan i sin verksamhethar tillräckliga
resurser för att fullföljasitt uppdrag, där stöd ska ges i den omfattningsom ger
samtliga elever möjlighetatt klara godkändabetygunder de nio grundskoleåren.

AvLysekil-Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämndensyttrande anser man

att förslaget om sommarskolaär angeläget eftersom man redan idag kan se antalet
elever som inte fullföljersin utbildningökar, får samlatbetygsdokumenteller tvingas
gå ett fjärde år. Nämnden anser också att "sommarskolan"kan byggas in i den dagliga
verksamhetengenom en samlad skoldag där stöd/läxhjälp erbjuds elevernaunder
hela läsåret.

Med det rådande ekonomiska läget som kommunenbefinnersig i finns i nuläget
ingen möjlighetatt införa sommarskola.Sommarskolakan bli ett bra komplement
när kommunens finansiellasituation har stärkts.

Beslutsunderlag

Motion 2012-08-31
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-08-30, § 139
Gymnasie-och v11xenutbildningsnämndensyttrande 2013-02-07
Bildningsnämndensyttrande 2013-04-09
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08
Ledningsutskottets protokoll 2014-02-12, § 31

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): Bifall tillmotionen.

Klas-GöranHenriksson (S): Bifall tillmotionen samt tilläggsyrkandeom att 100 000
kronor tas från kommunens resultat. Dessa pengar delas lika mellan gymnasie-
nämnden och bildningsnämnden.

Kent Olsson (M): Bifall till ledningsutskottets förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ann-Charlotte Strömwall (FP): Bifall till Jan-Olof Johansson och Klas-Göran 
Henriksson yrkanden. 
 
Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på Jan-Olof Johansson m.fl. yrkande om bifall till motionen mot Kent 
Olssons yrkande om bifall till ledningsutskottets förslag. 
 
Proposition på Klas-Göran Henriksson m.fl. tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johansson m.fl. yrkande om bifall till 
motionen mot Kent Olssons yrkande om bifall till ledningsutskottets förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johansson m.fl. yrkande. 
 
Omröstning begärs: 
 
Ja-röst för ledningsutskottets förslag 
 
Nej-röst för bifall till motionen 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M x   

Jan-Olof Johansson S  x  

Britt-Marie Didriksson-
Burcher, ers Roland Karlsson 

FP  x  

Kent Olsson M x   

Klas-Göran Henriksson S  x  

Margareta Lundqvist S  x  

Inge Löfgren MP  x  

Yngve Larsson FP x   

Ann-Charlotte Strömwall FP  x  

Christer Hammarqvist C x   

Yngve Berlin K  x  

Summa  4 7  

 
Omröstningsresultat 
 
Kommunstyrelsen beslutar med 4 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla motionen.  
 
Fortsatt proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Klas-Göran Henriksson m.fl. tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Klas-Göran Henriksson m.fl. tilläggs-
yrkande. 
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Ann-Charlotte Strömwall (FP): Bifall tillJan-OlofJohansson och Klas-Göran
Henrikssonyrkanden.

Propositionsordning
Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Jan-OlofJohansson m.fl.yrkandeom bifalltillmotionen mot Kent
Olssons yrkandeom bifalltill ledningsutskottets förslag.

Propositionpå Klas-GöranHenriksson m.fl. tilläggsyrkande.

Proposition

Ordförande ställerproposition på Jan-OlofJohansson m.fl.yrkandeom bifalltill
motionen mot Kent Olssons yrkandeom bifalltill ledningsutskottets förslag och
finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt Jan-OlofJohansson m.fl.yrkande.

Omröstning begärs:

Ja-röst för ledningsutskottets förslag

Nej -röst för bifalltillmotionen

Ledamöter/tjgersättare Parti Ja Nej Avstår
Mats Karlsson M x

Jan-OlofJohansson S x

Britt-MarieDidriksson-
FP XBurcher, ers Roland Karlsson

Kent Olsson M x

Klas-GöranHenriksson S x

Margareta Lundqvist S x

Inge Löfgren MP x

Yngve Larsson FP x

Ann-Charlotte Strömwall FP x

Christer Hammarqvist C X

Yngve Berlin K x

Summa 4 7

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 4 ja-röster och 7 nej-röster att bifallamotionen.

Fortsatt proposition

Ordförande ställerproposition på Klas-GöranHenriksson m.fl. tilläggsyrkandeoch
finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt Klas-GöranHenriksson m.fl. tilläggs-
yrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 100 000 kronor tas från kommunens resultat. Dessa 
pengar delas lika mellan gymnasienämnden och bildningsnämnden. 
 
Protokollsanteckning 
 
Mot beslutet lämnar Kent Olsson (M) protokollsanteckning:  

Med det rådande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i finns i nuläget 
ingen möjlighet att införa sommarskola. Sommarskola kan bli ett bra komplement 
när kommunens finansiella situation har stärkts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamotionen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt 100 000 kronor tas från kommunens resultat. Dessa
pengar delas lika mellan gymnasienämndenoch bildningsnämnden.

Protokollsanteckning

Mot beslutetlämnar Kent Olsson (M) protokollsanteckning:
Med det rådande ekonomiska läget som kommunenbefinnersig i finns i nuläget
ingen möjlighetatt införa sommarskola.Sommarskolakan bli ett bra komplement
när kommunens finansiellasituation har stärkts.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 34 
 
MOTION OM MODELL FÖR FÖRTROENDEVALDAS OMSTÄLLNING VID 
UPPDRAGETS SLUT 
Dnr: LKS 2014-40-109 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens 
ges i uppdrag att innan valet 2014 föreslå kommunfullmäktige modell för 
förtroendevaldas omställning vid uppdraget slut.  
 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag 
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för 
att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter 
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär, att de inte 
innehåller samma förmåner som i tidigare bestämmelser/reglementen för 
förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 
 
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga giltighet 
krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 
 
Ärendet är under beredning i samarbete mellan kommunledningskontoret och 
personalenheten. Målsättningen är att beslut ska kunna fattas i ärendet under 1:a 
halvåret 2014 och i god tid före nästa mandatperiod. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2014-01-30 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunledningskontoret 
anfört anse motionen besvarad. 
 

Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Justerare:

§34

MOTION OM MODELLFÖR FÖRTROENDEVALDASOMSTÄLLNINGVID
UPPDRAGETSSLUT
Dnr: LKS 2014-40-109

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens
ges i uppdrag att innan valet 2014 föreslåkommunfullmäktigemodell för
förtroendevaldasomställningvid uppdraget slut.

Sveriges Kommuneroch Landstingsstyrelsehar den 20 oktober2013 antagit förslag
tillbestämmelserom omställningsstödoch pension tillförtroendevalda (OPF-KL) för
att kunna tillämpaspå förtroendevaldasom nytillträderett (eller flera) uppdrag efter
valet 2014 eller senare. Bestämmelsernaär helt nya, vilketinnebär, att de inte
innehållersamma förmåner som i tidigarebestämmelser/reglementenför
förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstödoch pensionsbestämmelser.

OPF-KL är utformat för tillämpninghos respektive kommun. För att äga giltighet
krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Ärendet är underberedningi samarbetemellan kommunledningskontoretoch
personalenheten. Målsättningenär att beslutska kunna fattas i ärendet under 1:a
halvåret 2014 och i god tid före nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag

Motion 2014-01-30
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-02-24

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontoret
anfört anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:
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§ 35 
 
MOTION OM ÖVERSYN AV PARTISTÖD 
Dnr LKS 2014-41-104 
 
Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens 
ges i uppdrag att innan valet 2014 föreslå kommunfullmäktige uppdaterade regler för 
partistöd. 
 
Med stöd av 2 kap. 9-10 §§ får kommunen ge ekonomiskt bidrag och annat stöd 
(partistöd) till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får 
inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 
 
Gällande regler för partistöd i Lysekils kommun beslutades av kommunfullmäktige 
som en del i beslut om budget för år 2009. Enligt dessa ska ett grundstöd utbetalas 
per parti på 5 000 kronor och 8 000 kronor per mandat, dock lägst 30 000 kronor 
per parti samt att partistödet ska justeras med prisbasbeloppets förändringar. Den 
totala kostnaden för partistöd uppgår år 2014 till 466,2 tkr. 
 
Som framgår ovan har nuvarande regler tillämpats under 6 år. När reglerna 
fastställdes bestod fullmäktige av 41 ledamöter. Fullmäktige har inför kommande 
mandatperiod beslutat att minska antalet ledamöter från 41 till 31. 
 
Riksdagen har nyligen beslutat om ett antal ändringar och tillägg i kommunallagen. 
Dessa berör bl.a. partistödet. 2 kap. 9-10 §§ kompletteras och en ny § 11 tillförs som 
anger att fullmäktige årligen ska fatta beslut om att betala ut partistöd och att 
mottagaren årligen ska redovisa hur partistödet har använts. 
 
Ändringarna i kommunallagen om partistödet träder i kraft i oktober 2014. SKL 
kommer i cirkulär inom den närmaste tiden att utfärda anvisningar för hanteringen 
av den nya lagstiftningen i kommunerna. 
 
På dessa grunder finner kommunledningskontoret, att en översyn av regelverket för 
det partistöd som lämnas av kommunen är nödvändig att genomföra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2014-01-30 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunledningskontoret 
anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§35

MOTION OM ÖVERSYNAVPARTISTÖD
Dnr LKS 2014-41-104

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 2014-01-30 föreslagit att kommunstyrelsens
ges i uppdrag att innan valet 2014 föreslåkommunfullmäktigeuppdaterade regler för
partistöd.

Med stöd av 2 kap. 9-10 §§ får kommunen ge ekonomisktbidragoch annat stöd
(partistöd) tillde politiskapartier som är representerade i kommunf11llmäktige.
Fullmäktige ska beslutaom partistödets omfattningoch formernaför det. Stödet får
inte utformas så att det otillbörligtgynnar eller missgynnar ett parti.

Gällande regler för partistöd i Lysekilskommunbeslutadesav kommunfullmäktige
som en del ibeslutom budget för år 2009. Enligt dessa ska ett grundstöd utbetalas
per parti på 5 000 kronor och 8 000 kronor per mandat, dock lägst 30 000 kronor
per parti samt att partistödet ska justeras med prisbasbeloppetsförändringar. Den
totala kostnaden för partistöd uppgår år 2014 till466,2 tkr.

Som framgår ovan har nuvarande regler tillämpatsunder 6 år. När reglerna
fastställdesbestod fullmäktige av 41 ledamöter. Fullmäktigehar inför kommande
mandatperiodbeslutatatt minska antalet ledamöter från 41 till31.

Riksdagen har nyligenbeslutatom ett antal ändringaroch tillägg i kommunallagen.
Dessa berörbl.a. partistödet. 2 kap. 9-10 §§ kompletteras och en ny § 11 tillförs som

anger att fullmäktige årligen ska fatta beslutom att betalaut partistöd och att

mottagaren årligen ska redovisa hur partistödet har använts.

Ändringarnai kommunallagenom partistödet träder i kraft i oktober2014. SKL
kommer i cirkulär inom den närmaste tiden att utfärda anvisningarför hanteringen
av den nya lagstiftningen i kommunerna.

På dessa grunder finnerkommunledningskontoret,att en översyn av regelverket för
det partistöd som lämnas av kommunen är nödvändig att genomföra.

Beslutsunderlag

Motion 2014-01-30
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-02-24

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontoret
anfört anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 36 
 
REDOVISNING AV MEDBORGARFÖRSLAG SOM 
KOMMUNFULLMÄKTIGE HAR LÄMNAT TILL ANDRA NÄMNDER OCH 
STYRELSER FÖR BESVARANDE 
 
Kommunledningskontoret redovisar förteckning över besvarade medborgarförslag 
som kommunfullmäktige har överlämnat till andra nämnder och styrelser för 
besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förteckning över besvarade medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 36

REDOVISNINGAYMEDBORGARETÖRSLAGSOM
__KOMMUNFUIJ-I-AMAKFIGEHAR LAMNATTILLANDRA NAMNDEROCH

STYRELSERFOR BESVARANDE

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över besvarademedborgarförslag
som kommunfullmäktigehar överlämnattillandra nämnder och styrelser för
besvarande.

Beslutsunderlag

Förteckning över besvarademedborgarförslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 37 
 
ENTLEDIGANDE AV LYSEKILS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA I DEN 
GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN 
Dnr: LKS 2014-12-100 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslog att den 
gemensamma servicenämnden skulle namnändras till IT-nämnd samt att 
värdkommunen skall ha ordförandeskapet. Man var också överens om att IT-
nämnden ska bestå av politiker och inte som tidigare vara en ”tjänstemannanämnd.” 
 
Kommunfullmäktige i Lysekils kommun beslutade 2014-01-30, § 7, att den 
gemensamma servicenämnden skulle namnändras till gemensam IT-nämnd. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att godkänna de föreslagna revideringarna 
av reglementet för den gemensamma IT-nämnden. Kommunfullmäktige beslutade 
också att föreslagna förändringar skulle träda i kraft fr.o.m. 2014-04-01. 
 
För att möjliggöra de beslutade förändringarna i reglementet samt att IT-nämnden 
ska bestå av politiker måste kommunfullmäktige besluta att entlediga samtliga i en 
nämnd med stöd av 4 kap. 10a§ i kommunallagen (KL). Därefter kan respektive 
fullmäktige förrätta nyval till IT-nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-26 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till 4 kap. 10a§ i kommunallagen 
(KL) återkalla uppdragen för Lysekils kommuns förtroendevalda i den gemensamma 
servicenämnden per 2014-03-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§37

ENTLEDIGANDE AVLYSEKJLSKOMMUNS FÖRTROENDEVALDAI DEN
GEMENSAMMASERVICENAMNDEN
Dnr: LKS 2014-12-100

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslog att den
gemensammaservicenämnden skulle namnändrastillIT-nämnd samt att
värdkommunen skall ha ordförandeskapet. Man var också överens om att IT-
nämnden ska beståav politikeroch inte som tidigarevara en "tjänstemannanämnd"

Kommunfullmäktigei Lysekilskommun beslutade2014-01-30, § 7, att den
gemensammaservicenämnden skulle namnändrastillgemensam IT-nämnd.
Kommunfullmäktigebeslutadesamtidigt att godkänna de föreslagnarevideringarna
av reglementetför den gemensammaIT-nämnden. Kommunfullmäktigebeslutade
också att föreslagnaförändringarskulle träda i kraft fr.o.m. 2014-04-01.

För att möjliggörade beslutadeförändringarnai reglementetsamt att IT-nämnden
ska beståav politikermåste kommunfullmäktigebeslutaatt entlediga samtliga i en

nämnd med stöd av 4 kap. 10a§ i kommunallagen(KL). Därefter kan respektive
fullmäktige förrätta nyval tillIT-nämnden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-02-26

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till4 kap. 10a§ i kommunallagen
(KL) återkallauppdragen för Lysekilskommuns förtroendevalda i den gemensamma
servicenämndenper 2014-03-31.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 38 
 
AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSENS 
LEDNINGSUTSKOTT  
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Margareta Lundqvist (S) har i skrivelse 2014-03-05 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 
Margareta Lundqvists skrivelse 2014-03-05 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsägelsen samt att framföra ett tack för det 
arbete som nedlagts.  
 
Beslutet skickas till 
 
Margareta Lundqvist 
Troman 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 (32)
Kommunstyrelsen 2014-03-05

§ 38

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSENS
LEDNINGSUTSKOTT
Dnr: LKS 2010-380-102

Margareta Lundqvist (S) har i skrivelse 2014-03-05avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens ledningsutskott.

Beslutsunderlag

Margareta Lundqvists skrivelse 2014-03-05

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna avsägelsen samt att framföraett tackför det
arbetesom nedlagts.

Beslutet skickastill

Margareta Lundqvist
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 39 
 
FYLLNADSVAL – KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT 
Dnr: LKS 2010-380-102 
 
Fyllnadsval för ledamot ska göras till kommunstyrelsens ledningsutskott. 
 
Nominering 
 
Jan-Olof Johansson (S): 
 
Ledamot till kommunstyrelsens ledningsutskott nomineras Christina Gustafson (S). 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på nomineringen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt nomineringen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser Christina Gustafson som ledamot i kommunstyrelsens 
ledningsutskott. 
 
Beslutet skickas till 
 
Christina Gustafson 
Troman 
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§39

FYLLNADSVAL- KOMMUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT
Dnr: LKS 2010-380-102

Fyllnadsvalför ledamot ska göras tillkommunstyrelsens ledningsutskott.

Nominering

Jan-OlofJohansson (S):

Ledamot tillkommunstyrelsens ledningsutskottnomineras Christina Gustafson (S).

Proposition

Ordförande ställerproposition på nomineringenoch finneratt kommunstyrelsen
beslutarenligt nomineringen.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenutser Christina Gustafson som ledamot i kommunstyrelsens
ledningsutskott.

Beslutet skickastill

Christina Gustafson
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 40 
 
INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE  
 
Ordförande informerar om: 
 

 Möte med ägarsamråd Rambo AB 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§ 40

INFORMATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Ordförande informerarom:

o Möte med ägarsamråd Rambo AB

Kommunstyrelsenantecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:


