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LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 162
Muntlig information
Kommunstyrelsen får muntlig information om följande ärenden:
-

Eva-Marie Magnusson, ekonomichef redogör för investeringsbudget 2019.

-

Leif Schöndell, kommundirektör redogör för riktlinjer för ett strukturerat
miljöarbete

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 163
Månadsrapport oktober 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Dnr:

LKS 2018-196

Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med kommunens styrmodell upprättat
ekonomisk uppföljning per oktober.
Sammantaget redovisar kommunstyrelseförvaltningen en stor positiv avvikelse,
4,6 mnkr jämfört med budget till och med oktober. De största avvikelserna redovisas
under kommundirektörens och ekonomiavdelningens ansvar, 2,2 respektive 1,4
mnkr. Avvikelsen är främst en följd av den kommungemensamma åtgärdsplanen för
att balansera budgetunderskott i andra delar av kommunens verksamhet.
I uppföljningen per september prognostiserades ett överskott på totalt 3,4 mnkr för
helåret 2018. I denna uppföljning per oktober har avdelningarna sett över sina
prognoser och dessa är oförändrade jämfört med föregående månad, vilket alltså
innebär ett överskott på totalt 3,4 mnkr för hela förvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Månadsrapport oktober 2018 för kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för oktober 2018 för
kommunstyrelseförvaltningen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 164
Rapport intern kontroll – sammanställning 2018
Dnr:

LKS 2017-796

Sammanställning av nämndernas uppföljningar av den interna kontrollen redovisas
till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen.
Alla nämnder har utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer utfört intern kontroll. Inom
de områden där det framkommit brister har det beslutats om åtgärder.
Uppföljning av att åtgärder från kommunstyrelsens interna kontroll från 2017
redovisas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Sammanställning av nämndernas interna kontroll 2018.
Uppföljning åtgärder från 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av förvaltningens redovisning och godkänner nämndernas
interna kontrollrapporter med förslag till åtgärder för år 2018.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att vidarebefordra uppföljningen av
intern kontroll till kommunens revision.
Kommunstyrelsen tar del av förvaltningens redovisning av åtgärderna från den
interna kontrollen 2017 och godkänner vidtagna åtgärder. Ärendet anses avslutat.
Beslut skickas till
Samtliga nämnder
Kommens revisorer
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

4 (41)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 165
Avveckling av Tillväxt Norra Bohuslän ifrån 2019-01-01
Dnr:

LKS 2018-640

Tillväxt Norra Bohuslän är en arena för samarbete mellan kommunerna Strömstad,
Tanum, Lysekil och Sotenäs. Tillväxt Norra Bohuslän ursprung är i delregion Norra
Bohuslän sedan år 2000 då Västra Götalandsregionen bildades.
Tillväxt Norra Bohuslän har framgångsrikt drivit många gemensamma frågor under
åren, på senare tid mest marina frågor såsom kust- och havsplanering i Blå
Översiktsplan och Maritim Näringslivsstrategi.
Styrgruppen för Tillväxt Norra Bohuslän har kommit överens om att föreslå en
avveckling av samarbetsarenan från och med 2019-01-01. Omvärlden har förändrats
och kommunerna samverkar idag på flera olika sätt. Flera arenor finns för politisk
samverkan runt specifika frågor och projekt med specifika samverkansytor uppstår
kontinuerligt. Andra arenor har ersatt de som Tillväxt Norra Bohuslän har utgjort.
Tidpunkten för avveckling är väl vald då Blå Översiktsplan har antagits och den
maritima näringslivsstrategin satt sig i organisationerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19
Protokoll från Tillväxt Norra Bohuslän 2018-10-15
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samverkansarenan Tillväxt Norra Bohuslän avvecklas
vid årsskiftet 2018/19 i samband med den nya mandatperiodens början.
Kommunstyrelsen beslutar att befintlig styrgrupp upplöses och fram till 2019-12-31
ersätts av en interrimsstyrgrupp bestående av tjänstemän från respektive kommun
som hanterar kvarvarande projektrapporter och avvecklingsfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar att eventuella avvecklingskostnader ska hanteras
solidariskt av de fyra kommunerna.
Beslut skickas till
Sotenäs kommun
Strömstads kommun
Tanums kommun
Tillväxt Norra Bohuslän (Carl Dahlberg, processledare)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 166
Svar på medborgarförslag om att ordna en cykelparkering för pendlare
vid järnvägsstationen
Dnr:

LKS 2018-005

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att anlägga en
cykelparkering vid järnvägsstationen för bland annat pendlare. Förslagsvis kan man
även placera en cykelpump på samma plats.
Då kommunen endast äger själva trottoaren vid järnvägsstationen saknas plats att
bygga en pendelparkering för cyklar. Dock har kommunen planer på att anlägga en
cykelparkering med placering i Södra Hamnen. Sannolikt kommer man även ha
cykelpump vid densamma. Avdelningen för mark och gata har förhoppningar om att
kunna realisera en sådan cykelparkering under 2019 eller 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 18
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren
Avdelningen för Mark och Gata

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 167
Svar på medborgarförslag om den gamla pissoaren
Dnr:

LKS 2017-897

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att sätta upp den
gamla pissoaren, som ett kulturföremål och glasa in den, på samma ställe som den
stod en gång i tiden.
Den gamla pissoaren är renoverad och finns i säkert förvar. En renovering har gjorts
då man såg dess kulturella värde och önskemål om bevarande fanns. Vad gäller
placeringen är det en svårare fråga. Klagomål har skett från närboende om tidigare
placering. Stadsmiljön är inte heller densamma, man har nu en restaurang alldeles i
närheten.
Det är också viktigt att vederlägga missuppfattningen om att pissoaren skulle vara
byggnadsminnesförklarad. Detta har tidigare föreslagits till länsstyrelsen som
skickade remiss till Lysekils kommun. Kommunen tillstyrkte byggnadsminnesförklaring men länsstyrelsen beslutade att inte fullfölja. Då såväl tid som pengar lagts
på renoveringen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda om utplacering av pissoaren ska ske, och i så
fall var.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 15
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att
utreda om utplacering av pissoaren ska ske och i så fall var.
Beslut skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

7 (41)

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2018-11-28

§ 168
Svar på medborgarförslag om att anlägga två stycken
boulebanor på bostadsområdet Torpet
Dnr:

LKS 2017-405

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska anlägga två
stycken boulebanor på bostadsområdet Torpet.
Kommunen avser att ta ett samlat grepp gällande byggandet av nya boulebanor och
planerar att utreda var i kommunen nya banor ska byggas med målsättningen att ha
dem inom ett samlat område. Innan denna utredning är klar kan inget beslut fattas
om eventuella boulebanor på Torpet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-06-21, § 102
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 169
Svar på medborgarförslag om översyn av odlingslotterna vid Dalskogen
samt hantering av arrenden
Dnr:

LKS 2016-768

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska göra en
översyn av odlingslotterna vid Dalskogen samt hanteringen av arrenden. Detta är nu
utfört så när som iordningsställande av platser för avfall vilket kommer att åtgärdas
inom kort. Kommunen har även skapat rutiner kring arrenden och fakturering av de
samma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-11-24, § 183
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 170
Svar på medborgarförslag om en lokal i kommunen där Lysekils historia
visas
Dnr:

LKS 2016-102

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att ha en lokal där
Lysekils historia visas. Det ska handla om fisket, konservindustrin,
burktillverkningen, Skandiaverken, stenindustrin och Preemraff.
Lokalen i stadshuset som anges i förslaget är inte längre tillgänglig som
utställningslokal. I nuläget finns ingen lokal att tillhandahålla på så sätt som föreslås i
medborgarförslaget.
Efter kontakt med utbildningsförvaltningen, kulturavdelningen konstateras det att
utbildningsnämnden 2018-08-29 antog ett kultur- och fritidspolitiskt program.
Utifrån detta ska man upprätta handlingsplaner och när dessa upprättas kommer
medborgarförslaget tas i beaktande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-02-25, § 37
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren
Utbildningsförvaltningen, kulturavdelningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 171
Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning runt
Trötemyren och Rotemyren
Dnr:

LKS 2015-510

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att sätta upp
gatubelysning runt Trötemyren och Rotemyren.
Kontakt har tagits med avdelningen för mark och gata. Det framkommer att
kommunen har en strategi för att öka tillgänglighet och trygghet i områden där det
idag anses finnas behov. I arbetet ingår också belysning, vilket är en stor del av
trygghetskänslan.
Förslaget att belysa runt myrarna är intressant, och avdelningen för mark och gata
har för avsikt att utreda kostnaden för att därefter se hur man kan gå vidare.
Parallellt görs också en utredning om hur arbetet med utbyggnaden av gång-och
cykelvägar i kommunen fortgår. Möjligen kan man kanske synka dessa åtgärder och
få till en helhetslösning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-10-29, § 111
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren
Avdelningen för Mark och Gata

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 172
Svar på medborgarförslag om att anlägga en busshållplats för
skolskjutsar i direkt anslutning till Mariedalsskolan
Dnr:

LKS 2014-454

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att anlägga en
busshållplats för skolskjutsar i direkt anslutning till Mariedalsskolan.
Några år förflutit sedan medborgarförslaget inkom. En rad åtgärder genomfördes
2017 när man byggde om hållplatsen vid Mariedal för att säkra upp den. Vidare har
skolan numera som rutin att personal varje morgon möter upp barnen vid hållplatsen
och samma rutin gäller då barnen ska med bussen hem på eftermiddagen. Hela
sträckan omfattats av gångbana och övergångsställe finns där man ska korsa
vägbanan, som är fallet på eftermiddagen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-10-30, § 16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 173
Svar på medborgarförslag om övervakningskameror nära båthamnen brottsförebyggande åtgärder i hamnen
Dnr:

LKS 2011-203

Förslagsställaren föreslår att kommunen att ska sätta upp övervakningskameror nära
båthamnen som en brottsförebyggande åtgärd i hamnen.
Under den tid som förflutit sedan medborgarförslaget lämnades in har en hel del hänt
på området. Polisen Båtsamverkan Väst startade 2013 som har resulterat i att antalet
anmälningar vad gäller båtbrott gått ned efter uppstart.
Kommunens säkerhetssamordnare har gjort en förstudie kring trygghetskameror i
Lysekils kommun. Den nya kamerabevakningslagen underlättar visserligen
möjligheterna med kamerabevakning på allmän plats, men mot bakgrund av befintlig
forskning på området visar förstudien att trygghetskameror, i syfte att minska
brottsligheten och öka allmänhetens trygghet, inte har den önskade och förväntade
effekten. För Lysekils kommun skulle det innebära att ekonomiska medel läggs på en
åtgärd som vi vet inte har den önskade brottsförebyggande effekten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-10
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2011-05-26, § 81
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut skickas till
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 174
Månadsrapport oktober 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr:

LKS 2018-196

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli.
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen en negativ avvikelse med
2 384 tkr mot budget till och med oktober. Prognosen för helåret är en negativ
avvikelse med 1 585 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Månadsrapport oktober 2018 för samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport oktober 2018 för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 175
Ansökan om planbesked för Tuntorp 4:156, Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-627

En ansökan om planbesked för ny detaljplan för bostäder på fastigheten Tuntorp
4:156 har inkommit från Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
(KHF Lysekils omsorgsbostäder).
KHF Lysekils omsorgsbostäder är ägare till Stångenäshemmet på fastigheten Tuntorp
4:156. Fastigheten innehåller idag 40 stycken lägenheter för vård- och omsorg
(särskilt boende) samt 14 stycken trygghetslägenheter. Fastighetsägaren har
ambitionen att skapa fler bostäder genom att ersätta befintlig byggnad i det sydvästra
hörnet av fastigheten med ett nytt hus i sex våningar, som ska innehålla 30
trygghetslägenheter. Tanken är att länka samman det nya huset med
Stångenäshemmet och trygghetslägenheterna på Bagarvägen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31
Ansökan om planbesked
Karta med markering över området för ny detaljplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för Tuntorp
4:156 m.fl.
2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet
för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast juni 2019.
Planarbetet beräknas därefter pågå i ca 1,5 år.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande och
kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.
Plankostnadsavtalet ska upprättas i samband med att planarbetet startas,
dock senast 2 år från beslutsdatum, annars upphör detta planbesked att gälla.
4. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt
gällande taxa till 13 650 kronor.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sökande

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 176
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelsens
förvaltningar.


Kommundirektör
 Tilldelningsbeslut – E-tjänsteplattform



Ekonomichef
 Upphandling av ramavtal personbil EL



Upphandlare
 Deltagande i upphandling av elektroniska körjournaler

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll den 28 november 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 177
Anmälningsärenden
Protokoll från Kommunstyrelsens ledningsutskott 2018-10-24
Protokollsutdrag från Socialnämnden 2018-10-30, § 188 – Ekonomisk utfall
september 2018 (LKS 2018-196)
Protokollsutdrag från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018-10-17 § 59 – Intern
kontroll uppföljning 2018
Protokollsutdrag från Lönenämnden 2018-11-13 § 12 – Intern kontroll uppföljning
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
28 november 2018.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 178
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör
Dnr:

LKS 2018-088

Kommundirektören informerar om:


Lysekils kommun och Västsvenska Handelskammaren samverkar i projektet
Lokalt företagsklimat – fokus Lysekil.



Ägarsamråd med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Hantering av eget
kapital, ärende kommer till kommunfullmäktige för beslut.
Förbundet har meddelat att de behöver stöd i vissa administrativa delar.
Munkedal och Lysekils kommun har erbjudit dem hjälp med lönehantering
och IT-stöd, avgörandet ligger på förbundet.



Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har meddelat att namngivningsceremoni
av deras nya forskningsfartyg kommer att ske i Lysekil.



Alla medarbetare som arbetat 25 år i Lysekils kommun kommer att
uppmärksammas med jubileumsmiddag den 5 december.



Alla medarbetare i Lysekils kommun bjuds in till en julbuffé i Gullmarsskolans
matsal, tre olika tillfällen 10,11 alt 12 december.



Den 20 december kommer ett verksamhetsmöte med polisledningen från
västra Fyrbodal att äga rum.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:


Seniormässa den 8 november i Brastads Folkets Hus, mässan var uppskattad
och välbesökt med bra aktiviteter.

 Den 9 november genomfördes ett möte med krisberedskapsrådet. Rådet

består av representanter från samhällsviktiga aktörer inom Lysekils kommuns
geografiska område.

 Dialogmöte med Lysekils Stadshus AB och styrelsen för LysekilsBostäder AB,
med anledning av eventuellt köp av Lysekilshemmet.
 Styrgruppsmöte 27 november, Ett enat Bohuslän. Årsmötet kommer att hållas i
Lysekil våren 2019.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 179
Investeringsbudget 2019
Dnr:

LKS 2018-634

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget
2019 med utgångspunkt av budgetbeslut i kommunfullmäktiges 2018-11-22.
Förslaget är en utökning av ramen för andra investeringstyper 2019 i jämförelse med
investeringsbeslutet i kommunfullmäktige per juni.
Ramen för reinvesteringar är samma som vid junibeslutet 24,2 mnkr och ramen för
nyinvesteringar, småbåtshamnsverksamhet och exploatering har justerats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-26
Investeringsbudget 2019–2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
investeringsbudget 2019 med en omfattning av 74,0 mnkr.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 180
Revidering av reglementena för socialnämnden och utbildningsnämnden
Dnr:

LKS 2018-637

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 176 om förändrad nämndorganisation
att gälla från och med mandatperioden 2019-2022, där bland annat var att minska
antalet ledamöter i nämnder och kommunstyrelsen från 11 till 9 ledamöter.

Reglementena för socialnämnden och utbildningsnämnden behöver därmed revideras.
En ny dataskyddsförordning, mer känd som GDPR började gälla fullt ut 25 maj 2018,
så den paragrafen i reglementena uppdateras enligt ny förordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Reglemente för utbildningsnämnden
Reglemente för socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat förslag till
reglemente för socialnämnden och utbildningsnämnden att gälla från och med
2019-01-01.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 181
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr:

LKS 2018-244

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, att byggnadsnämndens ansvar ska
utvidgas och att nämnden ombildas till en samhällsbyggnadsnämnd.
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden vilket kommunfullmäktige beslutade om 2018-05-17. Ett
reviderat reglemente har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen då vissa
verksamhetsområden saknades.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31
Reglemente samhällsbyggnadsnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, besluta i enlighet med förslaget till
reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 182
Reglemente för kommunstyrelsen
Dnr:

LKS 2018-245

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14 tillskapa till en samhällsbyggnadsnämnd.
Som en konsekvens av detta reviderades kommunstyrelsens reglemente som
fastställdes 2018-05-17. Förvaltningen har sedan dess under våren, synkroniserat
med samhällsbyggnadsförvaltningen, gjort en förnyad översyn av kommunstyrelsens
reglemente och föreslår några smärre justeringar. Detta med syftet att än mer
förtydliga styrelsens ansvarsområden gentemot den blivande samhällsbyggnadsnämndens.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderat reglemente
för kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 183
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Dnr:

LKS 2018-639

I kommunfullmäktiges budget för 2018 finns under utvecklingsområdet ”Vi tar
ansvar för miljön” utvecklingsmålet ”Lysekils kommun ska ha infört ett strukturerat
miljöarbete.” I kommunstyrelsens budget för 2018 har detta sedan preciserats med
strategier och motiveringar till dessa. Med utgångspunkt i utvecklingsmål och
strategier har förvaltningen tagit fram förslag till ”Riktlinjer för ett strukturerat
miljöarbete”.
Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning i och struktur för hur Lysekils kommun
ska arbeta med miljöfrågorna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Yrkande
Monica Andersson (C): Återremiss på ärendet.
Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Monica Anderssons förslag om återremiss mot att avgöra ärendet
idag.
Om ärendet ska avgöras idag, proposition på Mats Karlssons förslag till bifall.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Monica Anderssons förslag om återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för återremiss.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat
Med 1 ja-röst och 10-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera ärendet.
Omröstningsbilaga
Ledamöter/tjg. ersättare
Parti
Jan-Olof Johansson
S
Håkan Kindstedt, tjg.

Ja

Nej Avstår
X

L

X

LP

X

Christina Gustafson

S

X

Mats Karlsson

M

Monica Andersson

C

X

Fredrik Häller

LP

X

Susanne Baden, tjg.

MP

X

Inge Löfgren

MP

X

Yngve Berlin

K

X

SD

X

Ronald Rombrant

Christoffer Zakariasson
Summa

X

1

10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 184
Jämställdhetsplan för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-591

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till jämställdhetsplan för Lysekils
kommun.
Kommunfullmäktige antog 2017 riktlinjer för likabehandling. En av åtgärderna enligt
riktlinjerna för likabehandling är att motverka diskriminering på grund av kön.
Föreslagen jämställdhetsplan har detta ändamål, d.v.s. att motverka diskriminering
på grund av kön. Planen har en tydlig ansvarsfördelning med tydliga mål och
åtgärder. Uppföljningen av jämställdhetsarbetet föreslås ske inom ramen för
kommunens styrmodell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Jämställdhetsplan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till jämställdhetsplan
för Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 185
Medarbetarplattform för Lysekils kommun
Dnr:

LKS 2018-636

I nämndbudgeten 2018 för kommunstyrelseförvaltningen finns ett uppdrag om att
tydliggöra förväntningarna på medarbetarna. Med anledning av detta har
förvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för medarbetarskap benämnt
Medarbetarplattform för Lysekils kommun. Syftet med medarbetarplattformen är att
tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare i Lysekils kommun
samtidigt som det slås fast att kommunen som arbetsgivare strävar efter att skapa
goda förutsättningar för ett gott medarbetarskap.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Medarbetarplattform för Lysekils kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Medarbetarplattform för
Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 186
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut om överflyttning av ansvar
och budgetmedel för färdtjänstresor – begäran från socialnämnden
Dnr:

LKS 2018-522

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-16 (§ 7) att överflytta ansvaret för
färdtjänstfrågor med tillhörande budgetmedel från socialnämnden till
kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltningen. Socialnämnden menar dock att
fullmäktiges beslut att överföra tillhörande budgetmedel är inkonsekvent och inte har
verkställts fullt ut, då budget och kostnad för resor till dagverksamhet för personer
med demenssjukdom fortsatt ligger hos socialnämnden.
Nämnden begär därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
även överföra budgetmedel från socialnämnden till kommunstyrelsen gällande
kostnader för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med
demenssjukdom. Från och med 2019-01-01 sorterar emellertid färdtjänstfrågor under
den nybildade samhällsbyggnadsnämnden och en eventuell överflyttning ska därför
ske till samhällsbyggnadsnämnden, inte kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-08
Protokollsutdrag med bilagor från socialnämnden 2018-08-28, § 128
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Avslag på förvaltningens förslag att samma regelverk och
egenavgift ska gälla för samtliga färdtjänstberättigade.
Tilläggsförslag, att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på taxa för resor
till dagverksamhet.
Ändringsförslag att ordet budgetmedel ändras till medel i förvaltningens förslag.
Bifall till förvaltningens förslag i övrigt.
Christina Gustafson (S): Bifall till Jan-Olof Johanssons förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Jan-Olof Johanssons ändringsförslag, att ordet budgetmedel i
förslaget till beslut ändras till medel.
Proposition på Jan-Olof Johanssons avslagsförslag, att samma regelverk och
egenavgift ska gälla för samtliga färdtjänstberättigade.
Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag att uppdra åt kommundirektören
att ta fram förslag på taxa för resor till dagverksamhet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons ändringsförslag, att ordet
budgetmedel i förslaget till beslut ändras till medel och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons avslagsförslag att samma
regelverk och egenavgift ska gälla för samtliga färdtjänstberättigade och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-Olof Johanssons avslagsförslag.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag att uppdra åt
kommundirektören att ta fram förslag på taxa för resor till dagverksamhet och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige flytta över ansvar med tillhörande
medel för färdtjänstresor till och från dagverksamhet för personer med
demenssjukdom, från socialnämnden till den blivande samhällsbyggnadsnämnden
att gälla från och med 2019-01-01.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på
taxa för resor till dagverksamhet.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 187
Svar på medborgarförslag – bilfri Kungsgata
Dnr:

LKS 2018-525

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att göra
Kungsgatan, Lysekil bilfri. Liknande förslag har tidigare hanterats via
medborgarförslag LKS 2010-000014 samt även via en motion, LKS 2011-000433.
Under våren 2012 utformade samhällsbyggnadsförvaltningen ett förslag till gågata på
Kungsgatan vilket kommunicerades med affärsidkarna längs gatan. Efter ytterligare
beredning av frågan fattade kommunfullmäktige i juni 2012 beslut att under
sommaren 2012 pröva gågata på Kungsgatan i begränsad omfattning. I den
efterföljande utvärderingen konstaterades att de negativa åsikterna övervägde.
Mot bakgrund av det försök som genomfördes 2012 och hur det föll ut, arbetade
samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett förslag att från och med sommaren 2013
göra Kungsgatan till ett gångfartsområde vilket nu också är fallet. Några nya planer
på att göra Kungsgatan bilfri finns för närvarande inte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses
besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 188
Svar på medborgarförslag om namnsättning av gata eller plats i
Rinkenäsområdet nära gymnasiet till Gerhard von Yhléns väg alternativt
plats
Dnr:

LKS 2018-478

I ett medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen namnsätter en
gata eller plats i Rinkenäsområdet nära gymnasiet till Gerhard von Yhléns väg
alternativt en plats.
När det gäller namnsättning av gator och platser sker det utifrån ett behov om en
väg/plats ska namnsättas.
Om en namnsättning ska genomföras så hamnar ärendet hos kulturavdelningen som
tar hjälp av t.ex. tjänstemän, exploatör, lokala föreningar och allmänhet för att få
fram förslag på namn. Det görs en kartläggning av området och tar då hänsyn till
bland annat historiska företeelser, verksamheter som funnits samt kultur- och
naturmiljö. Därefter tar utbildningsnämnden beslut om namnsättningen.
Vad gäller i medborgarförslaget angiven plats pågår ett planarbete i Norra hamnen.
Arbetet är i startskedet och i dagsläget vet man inte när det blir en färdig plan. Det
föreslagna namnet kan tas med i beaktande om behovet av nytt gatunamn alternativt
namnsättning av plats uppkommer inom den nya planen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-12
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses
besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 189
Svar på medborgarförslag om att anlägga en park på nuvarande
Slättevallen
Dnr:

LKS 2014-404, 2017-384

Två likartade medborgarförslag från samma förslagsställare har kommit in, 2014 och
2017 om att anlägga en park på nuvarande Slättevallen.
Kommunen har haft tankar om att bebygga en mindre del av Slättevallen för att den
vägen kunna finansiera anläggandet av en park med möjlighet till olika typer av
aktiviteter.
Den politiska inriktningen och planen för området måste dock först finnas på plats
innan någon åtgärd beslutas eller påbörjas, vilket inte är fallet. Medborgarförslaget
tillsammans med de synpunkter som framkom vid en tidigare workshop med
allmänheten genomförd av planenheten, tas i beaktande vid framtida planering för
området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-08
Medborgarförslagen
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-09-25, § 112
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-05-18, § 76
Yrkande
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Tilläggsförslag att genomföra en översyn av hela Slätten och Tröten i avsikt att ta
fram platser för grönområden och aktivitetsplatser för idrott som bäst gynnar alla
boende i området.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag till bifall.
Proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag att genomföra en översyn av hela
Slätten och Tröten i avsikt att ta fram platser för grönområden och aktivitetsplatser
för idrott som bäst gynnar alla boende i området.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag till bifall och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons tilläggsförslag att genomföra
en översyn av hela Slätten och Tröten i avsikt att ta fram platser för grönområden och
aktivitetsplatser för idrott som bäst gynnar alla boende i området och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsförslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse anse medborgarförslagen från 2014 respektive 2017 besvarade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta fram platser för grönområden och aktivitetsplatser
för idrott som bäst gynnar alla boende i området.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 190
Svar på motion om att göra Slättevallen till en park och anläggning av
spontanidrott
Dnr:

LKS 2018-490

I en motion inlämnad av Yngve Berlin (K) 2018-08-14 föreslås att
kommunfullmäktige tar beslut om att göra Slättevallen till en samlingsplats för
utomhusaktiviteter med park och spontanidrottsplats.
Kommunen har haft tankar om att bebygga en mindre del av Slättevallen för att den
vägen kunna finansiera anläggandet av en park med möjlighet till olika typer av
aktiviteter.
Den politiska inriktningen och planen för området måste dock först finnas på plats
innan någon åtgärd beslutas eller påbörjas, vilket inte är fallet. Medborgarförslaget
tillsammans med de synpunkter som framkom vid en tidigare workshop med
allmänheten genomförd av planenheten, tas i beaktande vid framtida planering för
området.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-16
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 120
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 191
Svar på motion om säker busshållplats vid Mariedalsskola
Dnr:

LKS 2014-495

I en motion inlämnad av Marthin Hermansson (V) och Jessica Södergren (V),
föreslås att anlägga en säker bussficka vid Mariedalsskolan.
Kontakt har tagits med samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen
kring ett liknade medborgarförslag med diarienummer LKS 2014-000454.
I det svaret konstaterades att man 2017 byggde om hållplatsen vid Mariedal för att
säkra upp densamma. Vidare har man som rutin på skolan att personal varje morgon
möter upp barnen vid hållplatsen och samma rutin gäller då barnen ska med bussen
hem på eftermiddagen. Ovanstående åtgärder innebär att motionärernas förslag kan
anses vara genomfört. Några ytterligare åtgärder planeras inte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-15
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-11-27, § 29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 192
Förlängning av ramavtal för planläggning och exploatering av
Utsiktsberget, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl
Dnr:

LKS 2011-131

Kommunen tecknade tillsammans med PEAB Sverige AB 2012 ett ramavtal för
planläggning och exploatering av Utsiktsberget, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. i
Fiskebäckskil. Genom tillägg till ramavtalet har giltighetstiden för ramavtalet vid flera
tillfällen flyttats fram, senast till 2018-12-31 genom beslut i kommunfullmäktige
2018-02-15, § 12. Vid samma tillfälle beslutade kommunfullmäktige även att
godkänna att PEAB överlåter ramavtalet till Skaftöbo AB/Lars Andersson.
Sedan i mars 2018 har förvaltningen fört en dialog med Skaftöbo AB/Lars Andersson
om innehållet i förslag till exploateringsavtal, marköverlåtelseavtal och avtal om
fastighetsreglering samt färdigställandet av antagandehandlingar för detaljplanen.
Förvaltningen kan nu konstatera att det inte längre finns förutsättningar att slutföra
beslutsprocessen innan ramavtalet löper ut 2018-12-31. För att inte riskera negativa
konsekvenser för såväl Skaftöbo AB som Lysekils kommun om ramavtalet skulle
förfalla bör ramavtalet förlängas till 2019-06-30 så att den formella hanteringen av
detaljplanen enligt plan- och bygglagen samt kommunens beslutsprocess avseende
avtal och detaljplan kan hanteras under första halvåret 2019.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-13
Ramavtal
Tillägg till ramavtal
Yrkande
Ronald Rombrant (LP): Att tillägget till ramavtal avslås.
Tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i egen regi planera - i den
omfattning som anges i ÖP06 - för en exploatering av Utsiktsberget (området söder
om Kristinebergsvägen, del av Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. i Lysekils kommun)
Tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inleda förhandlingar med
Skaftöbo AB om ett övertagande av det som har arbetats fram av Skaftöbo AB och
som kan nyttjas av kommunen. Skälig ersättning ska utgå.
Susanne Baden (MP), Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): Bifall till Ronald
Rombrant.
Mats Karlsson (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras under tiden 11.50-12.05.
Susanne Baden (MP) och Inge Löfgren (MP), avslår ärendet i sin helhet, lämnar inte
bifall till Ronald Rombrants tilläggsyrkande.
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Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Mats Karlssons förslag mot Ronald Rombrants förslag mot Susanne
Baden m.fl. förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons förslag mot Ronald Rombrants
förslag mot Susanne Baden m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Mats Karlssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna tillägg till ramavtal för
planläggning och exploatering av området söder om Kristinebergsvägen, del av
Skaftö-Fiskebäck 1:6 m.fl. i Lysekils kommun. Tillägget innebär att giltighetstiden för
ramavtalet flyttas fram till 2019-06-30.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) och Inge Löfgren (MP) anmäler var för sig, skriftlig
reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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§ 193
Köp av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12
Dnr:

LKS 2018-635

Områdena kring Tronebacken och längs gamla infarten, Ulserödsvägen, har i Lysekils
översiktsplanering varit utpekade som utbyggnadsområden för bostäder under lång
tid. Planområdet ligger ca 3 km nordost om Lysekils centrum. Det nu aktuella
planområdet svarar mot ett behov av nya tomter för enskilt byggande. Planen medger
utbyggnad med friliggande villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus.
Det aktuella exploateringsområdet ägs av dels ett privat företag samt dels av
kommunen. Kommunen har blivit erbjuden att köpa fastigheterna Lyse-Fiskebäck
2:10 samt Lyse-Fiskebäck 2:12 för en total summa av 9 miljoner kr. Köpet skulle
innebära att kommunen blir ensam ägare av exploateringsområdet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-14
Kartor
Yrkande
Inge Löfgren (MP) och Susanne Baden (MP): Avslag på förvaltningens förslag.
Monica Andersson (C), Ricard Söderberg (S), Fredrik Häller (LP) och Christoffer
Zakariasson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på Inge Löfgrens m.fl. förslag till avslag mot Monica Anderssons m.fl.
förslag till bifall.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens m.fl. förslag till avslag mot Monica
Anderssons m.fl. förslag till bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Mats Karlssons förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor.
Reservation
Inge Löfgren (MP) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 194
Ordförandes tack
Dagens kommunstyrelsemöte är det sista för året och för mandatperioden.
Ordförande framför tack till samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän.
Ett speciellt tack till Mats Karlsson för hans tid i kommunstyrelsen och för de andra
politiska uppdrag han har haft under många år i kommunen.
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