KALLELSE EXTRA SAMMATRÄDE
FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSEN

Tid och plats:

Torsdag 2016-07-28 kl. 09.00 i Borgmästaren, Stadshuset Lysekil

Ordförande:

Jan-Olof Johansson

Sekreterare

Leif Schöndell

Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med
”sluten del” eller där ordföranden så beslutar.

Det extra sammanträdet är påkallat av Ronald Rombrant (LP), Fredrik Häller (LP),
Catharina Hansson (LP) samt Inge Löfgren (MP) i enlighet med kommunallagen 6
kap 18 §. Skrivelse med denna begäran bifogas.
Ärende
-

Upprop och val av justerare

Kommunstyrelsens egna ärenden
1. Regler avseende fiske från strandpromenad och bryggor i Norra Hamnen.
Handlingar:
-

Begäran om extra sammanträde
Delegationsbeslut avseende skyltning om fiskeförbud i Norra Hamnen
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Från: "Ronald Rombrant (LP)" <ronald.rombrant@lysekilspartiet.nu>
Datum: 14 juli 2016 11:49:40 CEST
Till: <jan-olof.johansson@lysekil.se>, <registrator@lysekil.se>
Kopia: <christian.martins@lysekil.se>, 'Mari-Louise Dunert' <Mari-Louise.Dunert@lysekil.se>, <ninahansson@telia.com>, <hammarqvist.m@telia.com>, <christinagstfsn97@gmail.com>,
<zacka78@hotmail.com>, <info@marinexpress.se>, <inge.lofgren@gmail.com>, <janolof.johansson@lysekil.se>, <bjorneld@telia.com>, <medbohjalmedal@gmail.com>,
<Ronald.Rombrant@lysekil.se>, <berlin.yngve@gmail.com>, <info@lgmarina.se>,
<Dan.Jagefeldt@sotenas.se>, <katja.noren.work@gmail.com>,
<monica.andersson@centerpartiet.se>, <patriksaving@gmail.com>, <ricard@telia.com>,
<sebbeahlqvist@hotmail.com>, <millanp92-@hotmail.com>,
<elisabeth.larsson@kristdemokraterna.se>, <fredrik.lundqvist29@gmail.com>,
<smedja@gmail.com>
Ämne: BEGÄRAN ATT KOMMUNSTYRESELSENS ORDF KALLAR TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEMÖTE
ONSDAG 2016-07-20
Till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen för kännedom
BEGÄRAN ATT KOMMUNSTYRESELSENS ORDF KALLAR TILL EXTRA KOMMUNSTYRELSEMÖTE
ONSDAG 2016-07-20 kl. 09.00 I BORGMÄSTAREN, KOMMUNHUSET
Nyligen fattade kommunalrådet ett beslut på delegation som tillät uppsättandet av skyltar med
texten ”Fiske förbjudet” i Norra Hamnen. Vi menar att detta var ett förhastat och oövertänkt beslut.
Vi vill att ett nytt beslut fattas om borttagande av de skyltar som förbjuder fiske, badning, solning,
cykling och grillning i Norra hamnen. Och att förbudsskyltarna tills vidare ersätts med
informationstavlor. Dessa informationstavlor ska tydligt ange vilka hänsyn man måste visa om man
ska fiska på kommunens bryggor.
Förbudsskyltarna ger oss inte rätt att avvisa fiskare från bryggorna i Norra Hamnen. Än mindre ger de
oss – eller rättare sagt Polisen – rätt att utdöma några böter. Man kan säga skyltarna skapar en
otydlighet och osäkerhet om vad som verkligen gäller. En del kommer att tolka skyltarna bokstavligen
och kommer att skrämmas av dem, andra – som har läst på lite om lagar och förordningar – vet att
man kan trotsa skyltarnas budskap, de vet att de har all rätt i värden att fiska på Norra Hamnens
bryggor. Det är ingen tvekan om att detta kommer att ge upphov till onödiga konfliktsituationer. För
de förbudsskyltar som tidigare har hängts upp, saknas beslut. Någon har alltså utan lov skruvat upp
dessa.
I kommunen hyllar vi orden ”öppet, enkelt och värdigt”, vi säger att dessa ord ska ligga till grund för
de värderingar som vi vill ska genomsyra kommunen. Förbud, förbudsskyltar, exkluderande av
besökande och boende i Lysekil från vissa platser går stick i stäv mot denna värdegrund.
Vi uttrycker i våra nya styrprinciper att vi ska föra dialog inför beslut. Många menar att om vi hade
tillämpat detta i praktiken, skulle förbudsskyltar som i detta fall ha varit helt onödiga.
Flera av våra styrdokument behöver uppdateras, så även de lokala ordningsföreskrifterna. OM vi vill
ha inskränkningar när det exempelvis gäller fiske i våra gäst- och småbåtshamnar, då är det i
ordningsföreskrifterna detta ska införas. OM de finns med där, då har kommunen respektive polisen
också rätt att vidta sanktionsåtgärder.

Mot denna bakgrund begär vi – Lysekilspartiet och Miljöpartiet – att kommunstyrelsens ordförande
kallar till möte onsdagen den 20 juli kl. 09.00 med följande ärendelista.
Ärenden (efter upprop och val av justerare)
1. Besluta om borttagande av skyltar som förbjuder fiske, badning, solning, cykling och grillning
i Norra hamnen
2. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att sätta upp informationstavlor i Norra Hamnen.
3. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna (ska
vara fastställda av KF senast 2017-04-30)
Ronald Rombrant (LP), Fredrik Häller (LP), Catharina Hansson (LP, Inge Löfgren (MP)
(Enligt kommunallagen ska sammanträden hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det. En nämnd är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt
kommunens reglemente ska kallelsen på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före dagen före
sammanträdet. Kallelsen ska även hållas tillgänglig på kommunens hemsida.)
Med vänliga hälsningar
Ronald Rombrant
070-580 80 58

