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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2010-06-02 kl 09.00 - 17.40
Ajourneringkl. 10.50 - 11.00
Ajourneringför lunch
kl. 13.00 »- 14.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Thommy Collén (S)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlott Strömwall (FP) Icke tâänstgörandeersättare.:
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf
Hans Nordlund (M) Gerd Persson (M), §§ 99-100, 112
Jan-Olov Johansson (S) Anneli Strand (S), §§ 99-102, 112-113
Anders Nilsson (S) Inge Löfgren (MP)
Anita Lannesjö (S)
Torbjörn Stensson (S)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

Amie-MarieMattsson, selqeterare
Lena Fischer, kommunchef

Paragrafer:  
   

  

Sekreterare:

..d._f..ö..'r_an
-

Jaisterare:

Anders Nilsson

ANSÃLAG§BEVES:

'l\lämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommnnkansllet

Sanmianträdesdatujni: Justeringsdattini:
Alnslagsdatnm: * *

e » Anslagete nedta
.

'

Bevis om tillkännagivandeav justering:
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Övriga medverkande:

Susanne Kristensson, Verksamhetsstöd, § 121

Irene Lycke, Verksamhetsstöd, § 121

GunillaMartinsson, Verksamhetsstöd, § 121

Eddie Dunkel, Verksamhetsstöd, § 121

Johan Lind, Verksamhetsstöd, § 121

Maria Vikingsson, IT- Verksamhet, § 99

Anders Fischer, projektledareLOV, § 99

Agneta Essén, socialförvaltningen, § 99

Ingrid Fredriksson, socialförvaltningen, § 99

Eva-Lott Swahnberg,ekonomienheten, §§ 100-103, 1 13-1 14

Eva-MarieMagnusson, ekonomienheten, §§ 101-102, 113-114

Micael Pehrson, ekonomienheten, § 112

Göran Johansson, revisor KPMG, § 112
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§99

LAG OM VALFRIHETSSYSTEM,LOV - FÖRSLAG TILL INFÖRANDEAV
VALFRIHETSSYSTEMENLIGT LOV I LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 08-451-731

2008 beslutade Riksdagen att införa Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Lagen ger
möjlighet för kommuner och landsting att stimulera brukarnas fria val av utförare av främst
vård- och omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.Med stöd av

LOV kan kommunen överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till
brukaren själv. LOV kan tillämpas inom bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre
och för personer med funktionsnedsättningsamt på hälso- och sjukvårdstjänster.

Lokal tillämpningav lagen kräver kommunalabeslut. I Lysekilbeslutadekommunfullmäktige
den 28 januari att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning så att frågan
åter kan prövas i kommunfullmäktige före halvårsskiftet.

Beredning

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-01-28, § 5.
Projektledarenstjänsteskrivelse 201 O-05-25, med bilagor.
Skrivelse från Svenskakyrkanoch Frikyrkoförsamlingeni Lysekil,2010-05-26.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Hans Nordlund (M): bifalltillkommunledningskontoretsförslag.

Torbjörn Stensson (S) och Ronald Rombrant (LP): avslag på kommunledningskontorets
förslag.

Ajournering

Ajourneringbegäres och genomförs kl. 10.50 - 11.00.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): återremiss för behandlingvid kommunstyrelsens extra sammanträde 8
juni 2010.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Roland Karlssons återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.
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Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på Mats Karlssons mfl.
yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag mot Torbjörn Stenssons mil.
avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt återremittera ärendet.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för återremiss.

Nej -röst för att avgöra ärendet idag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster mot 6 nej-röster att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Mats Karlssons mil. yrkande att bifalla
kommunledningskontoretsförslag mot Torbjörn Stenssons m.fl. avslagsyrkandeoch finner att

kommunstyrelsenbeslutaratt bifallaMats Karlssons mil. yrkande.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Mats Karlssons mfl. yrkande att bifalla kommun]edningskontorets
förslag.

Nej-röst för bifall till Torbjörn Stenssons mil. yrkande att avslå kommunledningskontorets
förslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla Torbjörn Stenssons
mfl. yrkande att avslå kommunledningskontorets förslag om införande av valfrihetssystem
enligt LOV i Lysekilskommun (se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att inte införa valfrihetssystem enligt LOV i Lysekilskommun.

Reservationer

Skriftlig reservation från allianspartierna.

JESTE 
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Ärende: Införande av Valfrihetssystemenligt LOV i Lysekilskommun

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Anne-Marie Söderström

Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson Ersättare

Per-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Anneli Strand Ersättare

Klas-GöranHenriksson Ersättare

Birgitta Vikingson Ersättare

Lars-Erik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare
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Ärende: Införande av Valfrihetssystemenligt LOV i Lysekilskommun

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Anne-Marie Söderström

Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson Ersättare

Per-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina RörVall-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Anneli Strand Ersättare

Klas-GöranHenriksson Ersättare

Birgitta Vikingson Ersättare

Lars-Erik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare
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Till Lysekilskommunstyrelse

Reservation från Alliansens ledamöter i LysekilsKommunstyrelse den

2 juni 2010. Ärende 1.1 lagen om valfrihet (LOV) Dnr: LKS 08-451-731

Vi värnarvalfrihet i vård och omsorg

Alliansens ledamöter i KS reserverar sig mot beslutetatt föreslåKommunfullmäktigeatt säga
Nej tillLOV (lagen om valfrihet) i Lysekilskommun, som drevs igenom av (s) och (lp). Syftet
med LOV är att ge större invånare/brukarintlytandei vården genom att kommunen överlåter
valet av vårdgivare tillden enskilde.LOV har medfört högre tillgänglighettillprimärvården
genom vårdvalsreformen, inte minst i Lysekil.Alliansenvilläven ge kommunens äldre och
funktionshindradeinflytandeöver sin vardag, exempelvis i hemtjänsten och daglig verksamhet
för funktionshindrade.

Genom LOV kan den enskildebrukaren själv Väljavilketföretag eller organisation som får
utföra vården. I en medborgarenkät2009 svarade 73% av våra tillfrågade invånaremellan 55 -

85 år att de själva villkunna välja vilketföretag eller organisation som utför tjänsten.

I norra Bohuslän samverkarLysekilmed Munkedal, Sotenäs och Tanum. Våra tjänstemän har
fort en omfattande dialog om LOV med politiker, pensionärer, anställda och företagare. Vi vill
fortsätta samverkanmed de övriga Bohuskommuner, som redan sagt Ja tillLOV.

Vård och omsorg är en framtidsmarknadi vårt område. Många nya ålderspensionärer tillkommer
i området fram till2020. Samtidigt minskar andelen invånare i arbetsför ålder. Nya grepp krävs
for att göra vårdarbete attraktivt. Kvinnligtnyföretagande tillförnya idéer i vårdarbetet och låter
undersköterskor få flermöjliga arbetsgivare. Kyrkornavillutveckla sitt omfattande sociala
arbete via Arken. LOV ger utrymme för ett nytänkandekomplementtillkommunal egenregi.

Alliansen sätter invånarnas/brukarensfria val i centrum. Vi tycker att höga kvalitetskravär

viktigare i vården än vilkendriftforrn verksamhetenhar. l vänsterretoriken försvinner vinsterna
tillnågra få personer som tar pengar i kassan. Man reser hinder för nyföretagande genom att

kräva villkorsom strider mot Kommunfullmäktigesinköps- och upphandlingspolicy.Man visar
en rädsla för utveckling och förändring som saknar motstycke.

Vi är öppna för att i Kommunfullmäktigediskutera innehålloch genomförandetakt i ett lokalt
valfrihetssystem i Lysekil.LOV kan startas i liten skala, för att vinna erfarenheter och bred
förankring. Vårt mål är ynöjda invånare/brukare i vård och omsorg med ett reellt inflytandeöver

sinwjvardagtixDet borde/inte socialdemokrateroch lysekilspartistervara rädda för.
“i

1 ,<2 i
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 Hans Nofcllztnd(m)
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§ 100

REVIDERING AVFINANSPOLICY FÖR LYSEKILSKOMMUN MED BOLAG

Dnr: LKS 09-448-040

Kommunstyrelsen behandlade2010-02-03, § 21, ärende angående revidering av finanspolicy
för Lysekils kommun med bolag. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till
ekonomienhetenför kompletterandeutredning.

Beredning

Kommunstyrelsensprotokoll 201 O-02-03, § 21.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-27 inkl. finanspolicy.
Kompletteringtill ordlista i reviderat förslag till finanspolicy.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): tilläggsyrkandeatt finanspolicyn och dess tillämpning utvärderas i
samband med årsredovisningen for år 2010 samt ändringsyrkandeatt finanspolicyns innehåll
ändras enligt följande:

l. att finanspolicynkompletteras med en definition av begreppet kapitalbindningstid

2. att kapitalbindningstiddefinieras som ”den tid krediten är garanterad (återstående
löptid i befintliga lån). Ett lån där långivaren har en uppsägningsmöjlighet eller
möjlighet att ensidigt justera räntan har inte längre kapitalbindning än

uppsägningstiden eller tiden fram till möjlig räntejustering. För exempelvis
Kommuninvests s.k. Kl-räntelån är kapitalbindningendärför 60 dagar”

3. att stycke 3 under punkten 4.1.1 ändras till ”Avseende borgen skall en årlig
borgensavgift om 0,25 % per år uttagas beräknatpå utestående borgensbelopp

4. att genomsnittligt vägd kapitalbindningstid i Lysekils kommunkoncern inte får
understiga 3 år

5. att högst 25 % av låneportföljen får förfalla inom närmaste 12 månaders period
(ändring i ”Riskinstruktionâ punkt 2)

6. att genomsnittligt vägd räntebindningstid i Lysekils kommunkoncern inte får
understiga 2 år (ändring i ”Riskinstruktiom punkt 2)

7. att ñnanspolioyn skall tillämpas i hela lcornmunlconcernenfr.o.m att beslutet vunnit
laga kraft

CT GSkID/'a
int att i

8. att lcomrnunehefen ges i uppdrag att till kommunstyrelsemötet 20l0u09u0l
ooh föreslå en sk internbankslösninganpassad till Lysekilskommunlconcern s

den :nån detta påverkarfinanspolieyn,ävenså föreslå föfäiiåiiiâgaâi' derna-ia
D)
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Torbjörn Stensson (S): bifalltillRonald Rombrants yrkanden.

Mats Karlsson (M): bifalltillekonomienhetens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ekonomienhetens forslag till komplettering av ordlista i ñnanspolicyn mot
Ronald Rombrants m. fl. yrkande i att-satsema l och 2 gällande kapitalbindningstid.

Proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mfl. yrkande i att-sats 3 att

stycke 3 under punkten 4.1.1 ändras till ”Avseende borgen skall en årlig borgensavgift om

0,25 % per år uttagas beräknatpå utestående borgensbelopp.

Proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mil. yrkande i att-sats 4 att

genomsnittligt Vägd kapitalbindningstidi Lysekilskommunkoncerninte får understiga 3 år.

Proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mil. yrkande i att-sats 5 att

högst 25 % av låneportföljen får förfalla inom närmaste 12 månaders period (ändring i
”Riskinstruktiom punkt 2).

Proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mil. yrkande i att-sats 6 att

genomsnittligt Vägd räntebindningstid i Lysekils kommunkoncern inte får understiga 2 år
(ändring i ”Riskinstruktiom punkt 2).

Proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mil. yrkande i att-sats 7 att

finanspolicynskall tillämpas i hela kommunkoncernenfr.o.m att beslutetvunnit laga kraft.

Proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mil. yrkande i att-sats 8 att
kommunchefen ges i uppdrag att till kommunstyrelsemötet 2010-09-01 beskriva och föreslå
en s.k internbankslösning anpassad till Lysekils kommunkoncern samt att i den mån detta
påverkarfmanspolicyn, ävenså föreslå förändringar i denna.

Propositionpå övriga delar av ekonomienhetens förslag.

Proposition på Ronald Rombrants m. fl. tilläggsyrkande att fmanspolicyn och dess
tillämpningutvärderas i samband med årsredovisningen för år 2010.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande och finner att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag till komplettering av ordlista i
finanspolieyn mot Ronald Rombrants fl. ;Irkande i attnsatserna l och 2 gällande
kapitalbindningstidoch finner att kommunstyrelsen beslutarat avslå Ronald Rombrants mil.
yrkande.

JEEPERING Signg?
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Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants m.fl.
yrkande i att-sats 3 och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avslåRonald Rombrants mil.
yrkande.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillRonald Rombrants m.fl. yrkande.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 4 ja-röster och 7 nej-röster att avslå Ronald Rombrants mil.
yrkande(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mil.
yrkande i att-sats 4 och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avslåRonald Rombrants mil.
yrkande.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Nej -röst för bifalltillRonald Rombrants mil. yrkande.

Ja-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster och 3 nej -röster att avslå Ronald Rombrants mil.
yrkande(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mfl.
yrkande i att-sats 5 och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avslå Ronald Rombrants mfl.
yrkande.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Nej-röst för bifalltillRonald Rombrants mfl. yrkande.

.flaaröst för avslag.
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 7 ja-röster och 4 nej-röster att avslå Ronald Rombrants mil.
yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mil.
yrkande i att-sats 6 och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avslåRonald Rombrantsmfl.
yrkande.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Nej -röst för bifalltillRonald Rombrants mil. yrkande.

Ja-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja-röster, 3 nej -röster och en ledamot som avstår att avslå
Ronald Rombrants mil. yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants m.fl.
yrkande i att-sats 7 och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avslå Ronald Rombrants mil.
yrkande.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Nej -röst för bifalltillRonald Rombrants mil. yrkande.

Ja=röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja=röster och 4 nej»röster att avslå Ronald Rombrants mil.
yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag mot Ronald Rombrants mfl.
yrkande i att-»sats 8 och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avslå Ronald Rombrants mfl.
yrkande.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
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Nej-röst för bifalltillRonald Rombrants mil. yrkande.

Ja-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 9 ja-röster och 2 nej-röster att avslå Ronald Rombrants mil.
yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på övriga delar av ekonomienhetens förslag och finner, att

kommunstyrelsenbeslutaratt bifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mfl. tilläggsyrkandeatt finanspolicyn
och dess tillämpning utvärderas i samband med årsredovisningen för år 2010 och finner, att

kommunstyrelsenbeslutaratt bifallaförslaget.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att fastställa redovisat förslag till fmanspolicy med åtföljande riskinstrulçtion for
Lysekilskommun samt dess helägda bolag,

att bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om revideringar och
uppdateringar i riskinstruktionen,

att upphäva tidigare finanspolicyenligt beslut i lcommunfullmäktige§ 127 / 1990,

att kommunkoncernens fmansfunktion skall organiseras enligt kommunlednings-
kontorets alternativ 3. Detta innebär att kommunens ekonomienhet i samråd med
bolagens företrädare svarar for handläggning inför beslut vid upplåningsärenden.
Bokföring och redovisning av räntor, amorteringar och övriga lånekostnadersker
hos respektive upplånande juridisk person, dvs kommunen eller aktuellt bolag,
samt

att fmanspolicyn och dess tillämpning utvärderas i samband med årsredovisningen
för år 2010.

Reservationer

Skriftliga reservationer från Ronald Rombrant (LP) och Torbjörn Stensson (S).

JUSTERENG Signg
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OMRÖSTNINGSBILAGA
Ärende: Revidering av finanspolicyför Lysekilskommun med bolag

NÄRVARANDE OMRÖSTNING
Att-sats 3
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><Torbjörn Stensson (S) HH ____________Anne-Marie Söderström (S)

Ronald Rombrant (LP)-
Per-Eric Larsson Ersättare (FP)-
Per-Åke Johansson Ersättare (FP)_
Carin Friberg Ersättare (FP)_
Christina Röivall-Dahlberg Ersättare (C)-
Gerd Persson Ersättare (M)

Thommy Collén Ersättare (S)
Anneli Strand Ersättare (S)
Klas-GöranHenriksson Ersättare (S)

Birgitta Vikingson Ersättare (S)

X

 
 

  Lars=Erik Johansson Ersättare (S)

Inge Löfgren Ersättare (MP)
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Ärende: Revidering av fmanspolicy för Lysekilskommun med bolag

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Anne-MarieSöderström

Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson Ersättare

Per-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina RörVall-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Anneli Strand Ersättare

Klas-GöranHenriksson Ersättare

Birgitta Vikingson Ersättare

Lars-Erik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare
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Sammanträdesprotokoll
2010-06-02 14 (38)

Ärende: Revidering av fmanspolicy for Lysekilskommun med bolag

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Anne-Marie Söderström

Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson Ersättare

Pen-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina RörVall-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Anneli Strand Ersättare

Klas-GöranHenriksson Ersättare

Birgitta Vikingson Ersättare

LarsnErik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare
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Ärende: Revidering av ñnanspolicy för Lysekilskommun med bolag

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Anne-Marie Söderström

Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson

Per-Åke Johansson

Carin Friberg
Christina RörVall-Dahlberg
Gerd Persson

Thommy Collén

Anneli Strand

Klas-GöranHenriksson

Birgitta Vikingson

Lars-Erik Johansson

Inge Löfgren

Ersättare

Ersättare
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Ersättare

Ersättare
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OMRÖSTNINGSBILAGA
Ärende: Revidering av fmanspolicy for Lysekilskommun med bolag
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Jan-OlofJohansson (S)
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Torbjörn Stensson (S)
Anne-MarieSöderström (S)
Ronald Rombrant (LP)
Per-Eric Larsson Ersättare (FP)  

Per-Åke Johansson Ersättare (FP)
Carin Friberg Ersättare (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare (C)
Gerd Persson Ersättare (M)
Thommy Collén Ersättare (S)
Anneli Strand Ersättare (S)
Klas-GöranHenriksson Ersättare (S)
Birgitta Vikingson Ersättare (S)

Lars-ErikJohansson Ersättare (S)
Inge Löfgren Ersättare (MP)
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Ärende: Revidering av finanspolicy för Lysekilskommun med bolag
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Torbjörn Stensson (S)
Anne-MarieSöderström (S)
Ronald Rombrant (LP)
Per-Eric Larsson Ersättare (FP)
Per-Åke Johansson Ersättare (FP)
Carin Friberg Ersättare (FP)
Christina RörVall-Dahlberg Ersättare (C)
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 Gerd Persson Ersättare (M)-
Thommy Collén Ersättare (S)
Anneli Strand Ersättare (S)
Klas-GöranHenriksson Ersättare (S)-
Birgitta Vikingson Ersättare (S)I
Lars-»Erik Johansson Ersättare (S)
Inge Löfgren Ersättare (MP)
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 RESERVATION
l

LKS 2010-06-02,ÄRENDE 3.5: RESERVATIONMOT DELA "

“REVIDERING AV FINANSPOLICY FÖR LYSEKILSKOMMUN MED BOLAG"

Ägnar sig Lysekils kommun åt olagligspekulation?

Kommunallagenanger att kommunerna skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på
betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Mot bakgrund av att Lysekilskommunkoncernhar en låneskuld som vid årsskiftet 2009
uppgick till 896 mkr och som per invånare är bland de högsta i Västra Götalandsregionen, bör
självklart "betryggande säkerhet” komma i förgrunden när avvägningmellan risk och kostnad
skall göras.

En av läxorna som lärdes av finanskrisenhösten 2008 var att långivare som hade stora risker i
sin refinansiering,dvs. de lånade ut långtiistigt och lånade upp kortfristigt, var de som först
råkade i kris. Retinansieringsriskoch kort kapitalbindningvar nu inte längre bara begrepp
som fanns på ett papper; nu gick banker i konkurs och hela kreditsystemet var på randen till
ett totalhaveri.

I förslag om revidering av tinanspolicy för Lysekilskommun och dess bolag går Lysekilnu i
en riktningmot en mycket kort kapitalbindningoch tar därmed på sig en hög grad av

refinansieringsrisk.Den nu gällande policyn anger att låneförfall (konverteringar) bör spridas
över tiden, att det kan vara lämpligt att 20 % av låneskuldenkonverteras årligen. Förra gången
policyn var hos kommunstyrelsen (2010-02-03) föreslogs att kapitalbindningstideninte skulle
understiga 2 år. Nu, i gällande förslag, vilketockså beslutades av en majoritet i
kommunstyrelsen, beslutades att tillåtaen kapitalbintlningpå l år. Alltså en extremt
kort ltapitalbintlningstitl.

Vid tillfälletför kommunstyrelsens besluthade vi ju också erfarenhet från konsekvenserna av

länders refinaiisieriiicrsrisker.När marknaden0'orde bedömninveiiatt Grekland skulle få
D Z:

problem med att retinansiera sina lån råkade hela EU l gungning.

Vidare hade kommunstyrelsen tillgångtill svarsbrev med rubriken "Svar på tiågor om

retinansieringsrisk i Lysekilskommun" från Kommuninvest (daterat 2010-06-01). Av detta
svarsbrev framgår Kommuninvests rekommendationnär det gäller kapitalbindning.
"Kommuninvests generella rekommendationär att maximalt 20 % av låneskuldenbör ha en

kapitalbindningsom år kortare än ett år. Det innebär en kapitalbindningpå 3 år eller längre.”

Alltså, stick i ståv med erfarenheterna från finanskrisenhösten 2008* türoblemen med
Greklands och 'andra Medelhavslånders skuldsituation samt rekommendationertiån
Kommuninxrest. väljer 'alltså en majoritet i ltommunsty/relsen att *välja en extremt kort
kapitalbindningför att kortsiktigt tjäna några kronor men vars konsekvenser på lång sikt kan
bli förödande.

För att jvttcrligairt: niinslçzi *rislçerna vi åvtán en längre räntebintliiirig. Och för att
minslçat administrzttixtt kostnader och för attt förbättra den interna ltontrollen att en sk.
internbanlçslösningskulle etablerats. inget av detta 'vann majoritectens gillancåe.

 



<._,__w A

l övrigt skall dock sägas att förslaget om reviderad frnanspolicysom behandladesav vid
kommunstyrelsemötet 2010-06-02 är väsentligt bättre än den version som kommunstyrelsen
hade att ta ställning till fyra månader tidigare. I så måtto var det bra att ärendet blev
återremitterat. Dessutom har den nu klargjorts att låneprodukten ”KI-ränta” skall
kategoriseras som kortfristig upplåning på grund av att låneprodukten är uppsägningsbar' med
60 dagars varsel. Med denna kategorisering var kapitalbindningsstideni Lysekils
kommunkoncernvid årsskiftet 2009/2010 lite drygt ett halvår. Att ha närmare en miljard i
låneskuld och löpa risken att denna sägs upp med några månaders varsel, det är enligt vår
mening ett extremt stort risktagande. Och, om den ñnansrapport per 2010-04-30 som lämnats
ut stämmer, är nu kapitalbindningenännu kortare. Det är bara att hoppas att det inte inträffar'
något allvarligt på finansmarknaderna;detta skulle kunna stå Lysekilsoerhört dyrt både i
anseende och i pengar.

Avslutningsvis,om kommunstyrelsen förslag skulle beslutasav kommunfullmäktige, då är

frågan om inte detta beslutvad gäller risktagandet rörande kapitalbindningvid en prövning
skulle befrnnasvara lagstridigt. Åtminstone skulle Lysekil anses vara riktigt ute i
”tassemarkerna”.Vidare kan man fråga sig om ett sådant agerande, där man övervältrar risk
på a rdra ' kommunkollektivet,är förenligt med medlemskapet i Iiommuninvest?
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* Jörn Stensson (S) Ronald Rorbrant (LP)

Bilagor
Lysekilspartietsyrkanden (detta dokument)
Svarsbrev från Kommuninvest daterat 2010-06-02 (eget dokument)

  



LKS 2010-06-02,Lysekilspartietyrkanden

1

2

D.)

att ñnanspolicynkompletteras med en definition av begreppet kapitalbindningstid

att kapitalbindningstiddefinieras som "den tid krediten är garanterad (återstående löptid i
befintliga lån). Ett lån där långivarenhar en Lippsägningsmöjligheteller möjlighet att ensidigt
justera räntan har inte längre kapitalbindningän uppsägningstiden eller tiden fram tillmöjlig
räntejustering. För exempelvis Kommuninvests s.k. KI-räntelån är kapitalbindningendärför
60 dagar.”

att stycke 3 under punkten 4.1.1 ändras till ”Avseende borgen skall en årlig borgensavgift om

0,25 % per år uttagas beräknatpå utestående borgensbelopp

att genomsnittligt vägd kapitalbindningstidi Lysekilskommunkoncern inte får understiga 3
år

att högst 25 % av låneportföljen får förfalla inom närmaste 12 månaders period (ändring i
”Riskinstruktion, punkt 2)

att genomsnittligt vägd räntebindningstidi Lysekilskommunkoncerninte får understiga 2 år
(ändring i "Riskinstruktion, punkt 2)

att finanspolicynskall tillämpas i hela kommunkoncernenfr.o.m att beslutetVunnit laga kraft

att kommunchefeii ges i uppdrag att till kommunstyrelsemötet 2010-09-01 beskrivaoch
föreslå en s.k internbaiikslösninganpassad till Lysekilskommunkoncernsamt att i den mån
detta påverkar finanspolicyn, ävenså föreslå förändringar' i denna

att tinanspolicynoch dess tillämpande Litvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen
senast kvartal 1 2011

  



 KOMMUNINVEST
Svenska kommuneroch Iandslingi samverkan

Örebro, 2010-06-01

Lysekilspartiet
Ronald Rombrant

Svar på
Några frågor om refinansieringsriski Lysekilskommun
Med anledning av de frågor Lysekilspartietställt till Kommuninvestden 30 maj 2010

angående Kommuninvests syn på riskhantering lämnas följande svar:

Kommuninvests utlåningsproduktKI ränta kan lånas med en löptid upptill
10 år men lånet är ett ömsesidigt uppsägningsbart lån. Det betyder att

låntagaren kan säga upp lånet när som helst med 60 kalenderdagars varsel
och Kommuninvestkan säga upp lånetmed 60 kalenderdagars varsel under
särskilda förutsättningar. Kapitalbindningär den tid som låntagaren säkert
har tillgångtill de lånade medlen. AvseendeKI ränta är den tid som

låntagaren säkert har tillgångtill likviditeten 60 kalenderdagar.

Reiinansieringsriskär risken att låntagaren inte lyckas låna för att täcka förfallande lån,
alternativtbetalarmycket höga räntor för att kunna låna överhuvudtaget. Det är ett eget
ansvar för kommunerna att anpassa sin finansierings längd till det åtagande som

finansieringenavser. Generellt kan man säga att kapitalbindningenbör matchas mot

långsiktigheten i verksamhetenoch att den minst ska motsvara räntebindningen.
Kommuninvests råd avseende kommuners ñnansieringsstrategi är att anpassa den efter
de egna resurserna, satsa på stabilitetoch långsiktighetsamt sträva efter enkla och
effektiva lösningar. Kommuninvests generella rekommendationär att maximalt20 % av

låneskuldenbör ha en kapitalbindningsom år kortare än ett år. Det innebär en

genomsnittlig kapitalbindningpå 3 år eller längre. Det är viktigt att klargöra synen på
kostnad i förhållandetill risk och avvägningen mellan dem.

I sin riskhantering hanterar Kommuninvest sin likviditetsriskgenom att se till att

bolaget har lånatupp längre likviditet än vad som lånats ut. Generellt kostar lång
kapitalbindningmera än kort kapitalbindning.För att matcha den efterfrågade
löptiden och kostnaden för likviditet lånarKommuninvestupp kort likviditet för
att låna ut kort till kunderna. Ju mer kort likviditetsom Kommuninvests kunder
efterfrågar desto större del av Kommuninvests upplåning kommer att bestå av kort
upplåning. Detta innebär att Kommuninvestmåste refinansiera sin egen upplåning
ofta vilketockså medför att Kommuninvest måste hantera en högre grad av

refinansieringsrisk.
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 KOMMUNINVEST
Svenska kommuneroch landsting isamverkan

Enskildamedlemmarberörs inte direkt av andra medlemmarsval av kapitalbindningpå
de lån som de tar av Kommuninvest, men som gemensammaägare av sitt eget bolag
Kommuninvestbär alla medlemmar tillsammansyttersta ansvaret för att bolaget kan
leva upp till sina åtaganden. I ett värsta krisscenarioskulle kommunernaskorta
finansieringkunna leda till att staten tvingas att rädda situationen åt kommuner som inte
klarar av att hantera sin finansiellasituation. En sådan situation skulle kunna äventyra
det kommunalasjälvstyret.

För minimera Kommuninvests refinansieringsriskoch för att kunna tillgodose
kommunernasupplåningsbehoväven under perioder då ñnansieringsmöjlighetemapå
kapitalmarknadernaär begränsadeeller för kostsamma har Kommuninvesten

överlikviditetsom skall utgöra minst 25 % av balansomslutningen.Denna överlikviditet
motsvarar idag cirka 42 miljarderSEK. En stor del av överlikviditetenmåste vara

tillgängligför repor hos Riksbanken. Det betyderatt Kommuninvestkan låna likviditet
av Riksbanken i utbyte mot säkerheter. Denna möjlighethar förstärkt bolagets
finansiella styrka att hantera reñnansieringsrisk.Kommuninvest skapades för nästan 25
år sedan av kommuner för kommuner i syfte att effektivisera svenska kommuners och
landstings ñnansförvaltningmed fokus på finansiering. Idag är Kommuninvest
marknadsledandefinansiär till den kommunalasektorn med 51 % av medlemmarnas
finansiering(34 % av den totala kommunala sektorn) och acceptansgradenpå de
offerter som Kommuninvest lämnar ligger varaktigtmellan 80-90%.

 I SVERIGEAB (PUBL)

Chef Utlâningoch rådgivning
019-16 78 16, 070-669 00 33
krister.frodin@kommuninvest.se
www.kommuninvest.se

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-02 18 (38)

§ 101

FÖRVALTADESTIFTELSERSBOKSLUTFÖR ÅR 2009

Dnr: LKS 10-21 1-042

Enligt Stiftelselagen skall kommunens högsta Verkställande organ överlämna
bokslut/årsredovisningtillrevisorernaför de stiftelser som förvaltas.

Lysekilskommun förvaltar sju stiftelser Vars bokslut/årsredovisningför år 2009 bifogas.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-24.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige
g godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas bokslut/årsredovisningartill

revisorerna, samt

att uppdra åt firmatecknareatt underteckna boksluten/årsredovisningarna.
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-02 19 (38)

§ 102

KOMPLETTERINGSBUDGET2010

Dnr: LKS 10-l77-042

Ekonomikontorethar sammanställt förslag tillkompletteringsbudget för 2010. Enligt reglerna
för ekonomistyrning,KF § 125-03, gäller följande för hantering av kompletteringsbudgeten:

Investeringar överstigande 300 tkr där igångsättningstillståndej lämnats.
Förvaltning/nämndhar att inkommamed ny hemställan om anslag. Arendet skall
behandlaspolitiskt.

Investeringar överstigande 300 tkr där igångsättningstillståndlämnats. Äterstående
erforderligt budgetanslag för projektet överförs tillkommande budgetår efter
framställantillekonomikontoret. Dessa projekt behöver ej behandlaspolitiskt.

Investeringarunderstigande 300 tkr. Återstående anslag per projekt överförs om det
återstående anslaget överstiger ett basbelopp. Det förutsätter att förvaltning/nämndpå
totalnivå ej har överskriditbudgetanslaget. Framställaninlämnas tillekonomikontoret.

Totalt uppgår kompletteringsbudgetentill24 091 tkr.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 20 l 0-03-3 0.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 54.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att

att

godkänna 2010 års kompletteringsbudget om totalt 24 091 tkr, vilket får
finansieras genom upplåning, samt

godkänna fastighetsenhetens äskande om 660 tkr, vilket får finansieras genom
upplåning.
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-02 20 (38)

§ 103

INRIKTNINGFÖR BUDGET 2011

Dnr: LKS 10-212-041

Ekonomikontoret har efter samråd med kommunstyrelsens budgetberedning och
kommunchefen utarbetat förslag till budgetramar 2011. Det ekonomiska resultatet, enligt
budgetberedningens förslag, uppgår till 5,1 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster om 5
mnkr varför resultatet enligt kommunallagensbalanskravuppgår till0,1 mnkr.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-24 med inriktningsförslag för budget 2011.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att fastställa inriktningsramarför budget 2011,

a_tt ökningen på 10,1 mnkr som tilldelas socialförvaltningen riktas mot

äldreomsorgen, dels för att uppnå genomsnittlig grundbemanningpå samtliga vård
och omsorgsboenden enligt SKL:s jämförelsetal, utveckling av ledarrollen,
kompetenshöjning och kompetensutveckling för medarbetare och ledare inom
vård och omsorg, samt

att uppdra åt nämnder och styrelser att omgående påbörja anpassning av

verksamheterna till inriktningsramarnasamt parallellt med detta utarbeta förslag
tillmål för verksamheterna.
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-02 21 (38)

§104

MOTION OM ATTTILLSÄTTAEN KOMMUNEKOLOGI LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 08-146-439

Inge Löfgren (MP) har i motion 2008-04-01 föreslagit, att en tjänst som kommunekolog
inrättas i Lysekils kommun. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande, bland annat, att en naturvårdsplan för
Lysekils kommun har tagits fram av tjänstemän vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen
har varit ute på remiss under 2009 och avsikten är att planen skall antas av

kommunfullmäktigeunder hösten 2010.

I naturvårdsplanen ingår förslag på mål och åtgärdsprogram för naturvårdsarbetet i
kommunen. I samband därmed framhållsvikten av personella och ekonomiska resurser for att
kunna driva och utveckla naturvårdsarbetet. Ett sätt att säkra sådana resurser är att inrätta en

tjänst som kommunekolog.

Beredning

Motion från Inge Löfgren (MP), 2008-04-01.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-04-03, § 42.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2008-10-02, § 219.
Ledningsutskottets protokoll 2008-11-05, nr 132.
Kommunstyrelsensprotokoll 2008-11-26, § 198.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-12-18, § 178.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-29.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 48.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse motionen
besvarad.
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-02 22 (38)

§ 105

MOTION OM ATTREVIDERA ÖVERSIKTSPLANENFÖR LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 08-148-212

Inge Löfgren (MP) har i motion 2008-04-01 föreslagit, att översiktsplanen för Lysekils
kommun revideras och aktualiseras. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen
tillkommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande, att det för närvarande pågår arbete med
en aktualitetsförklaringav Översiktsplan 2006, att denna beräknas vara färdig att lämnas till
kommunfullmäktige för besluthösten 2010 samt att en revidering av översiktsplanenkommer
att genomföras under nästa mandatperiod.

Beredning

Motion från Inge Löfgren (MP), 2008-04-01.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-04-03, § 43.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-29.
Ledningsutslçottetsprotokoll 2010-05-19, § 47.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse motionen
besvarad.
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§ 106

MEDBORGARFÖRSLAGOM UTPLACERINGAVFLERBÄNKARMELLAN
MARIEDAL OCH ICA

Dnr: LKS 09-286-339

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag 2009-08-14 föreslagit, att fler bänkarplaceras
ut på sträckanmellan Mariedal och ICA.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande att det idag finns bänkar Vid
Åkerbräckans topp och att behovet av ytterligare bänkar på denna sträcka inte är så stort att
det för närvarande ar aktuellt med någon åtgärd.

Beredning

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2009-08-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-09-24, § 112.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-28.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 53.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att bifallamedborgarförslaget.
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§107

MEDBORGARFÖRSLA<§GOM LÅNGTIDSFARKERINGI BRODALEN SAMT
NEDTAGNINGAVTRADVID STÅNGENASHEMMET

Dnr: 09-382-514

Ann-Marie Gustafsson, Härnäset, Brastad, har i medborgarförslag 2009-10-13, föreslagit QLS_
att parkeringsplatser för långtidsparkering anordnas i Brodalen, deg att parkerings-
möjligheterna förbättras i anslutningtill Stångenäshemmet.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande att Lysekilskommuns utvecklingsenhet
avser att förhandla med Banverket angående ett markområde i Brodalen som skulle kunna bli
en pendelparkeringdå kommunen inte äger någon mark i Brodalen som lämpar sig för att bli
parkering.

Ärendet om nedtagning av äldre träd vid Stångenäshemmet är överlämnat till
fastighetsenheten.

Beredning

Medborgarförslag från Ann-Marie Gustafsson, Brastad, 2009-10-13.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-1 0-29, § 120.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 20 l 0-05-03.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 52.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

att med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.
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§ 108

MEDBORGARFÖRSLAGOM TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDERPÅ
BADHUSGATANVID OSCARS SAMT SKÖTSELAVSLÄNTENMELLAN
GULLMARSGATANOCH BADHUSGATAN

Dnr: 08-150-512

Curt Borgenstam, Lysekil, har i medborgarförslag 2008-04-03 föreslagit, att kommunen
genomför trafiksäkerhetsåtgärder på Badhusgatan vid Oscars samt förbättrar skötseln av

slanten mellan Gullmarsgatan och Badhusgatan.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande att sedan medborgarförslaget inkom har
kommunen anordnat ett övergångsställe. Hastighetsbegränsning på 30 km/tim har införts.
Sedan tidigare finns en falla som hindrar gående från att gå rakt ut i gatan. Några planer på
farthinder i form av Vägbulor har kommunen inte i dagsläget, då det anses att de utförda
åtgärderna är tillräckligaur trafiksäkerhetssynpunkt.

Dessutom pågår för närvarande planarbete i Havsbadsområdet där frågorna kring trafik och
gång- och cykelväg skall utredas. Kommunens driftbolag LEVA i LysekilAB har informerats
om Synpunkternapå släntens skötsel.

Beredning

Medborgarförslag från Curt Borgenstam, Lysekil,2008-04-03.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-29.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 5 l.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.

JÃEEEPJNG Sign:

  



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-02 26 (38)

§ 109

MEDBOKGARFÖRSLAGOM BELYSNINGPÅ GÅNGsTIGEN FRÅN
RINKENASGATANUTMED DONAOMRÅDET OCH FORBI GULLMARSVALLEN

Dnr: LKS 09-4-317

Åke Andersson, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-01-05 föreslagit, att belysninguppförs
på gångstigen från Rinkenäsgatan utmed Donaområdet förbi Gullmarsvallen och Pinneviken
fram tillVikarvet.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande att det finns behov av belysning längs
denna gångväg, men saknar för närvarande medel till genomförandet. Frågan kommer att
beaktas i kommande budgetsammanhang.

Beredning

Medborgarförslag från Åke Andersson, Lysekil,2009-01-05.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-01-29, § 3.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-03.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 50.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.
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§110

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSKAPAETT UNGDOMENS HUS I LYSEKIL

Dnr: LKS 09-463-816

Karl-Olof Niklasson, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-12-16 föreslagit att kommunen
skapar ett ungdomens hus i Lysekil,exempelvis i Färgarskolan.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar yttrat sig i ärendet. Avkultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2010-
02-08 framgår bland annat att förvaltningen delar förslagställarens uppfattning om att det är
viktigt att skapa en meningsfull fritid för unga i Lysekils kommun. Förvaltningen kommer
under 2010 att arbeta med att hitta en lösning på fritidsgårdens framtida placering när
Slättegården skall rivas. Färgarskolan är däremot inte något reellt alternativ eftersom
fastigheten är såld och inte längre i kommunens ägo.

Beredning

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson, Lysekil,2009-12-16.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, § 167.
Bildningsnämndens protokoll 2010-03-02, § 28, inklusive kultur- och fritidschefens
tjänsteskrivelse 20 l 0-03-02,
Ledningsutskottets protokoll 20 l 0-04-14, § 44.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 49.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning till vad som framförts i bildningsnämndens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.
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§111

REVIDERING AVVERKSAMHETSOMRÃDEFÖR VA

Dnr: LKS 08-59-346

LEVA i LysekilAB har 2010-05-12 upprättat förslag till revideringar av verksamhetsområde
för VA enligt följande:

Nya områden som skall ingå i verksamhetsområde för Vatten (VA) och avlopp (S och D)
enligt redovisade kartor.

Torvemyr 1 - FastigheternaSkaftö-Backa3:503 - 3:511

Dalskogen 2 - FastigheternaDalskogen 3:11 och 3:15 samt del av Dalskogen 3:7, 3:10, 3:12
och 3:14 m.m.

Framfoodtomten- Fastigheten del av Sivik 1:5.

Område som skall utgå ur Verksamhetsområdeför vatten (V) enligt redovisad karta.

Preemraffs industriområde, fastigheten Sjöbol 2:5 mil. Verksamhetsområdet ersätts av

upprättat avtal.

Beredning

LEVA i LysekilsPM 2010-05-12.
LEVA i LysekilsStyrelseprotokoll 2010-05-25.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att revidera verksamhetsområdet för VA i enlighet med upprättat förslag.
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§ 112

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2009 SAMT ÅRSSTÄMMAFÖR LYSEKILS
STADSHUSAB

Dnr: LKS 10-213-042

Lysekils Stadshus AB har upprättat årsredovisning och koncernredovisning för år 2009.

Årsstämman kommer att äga rum under juni månad.

Beredning

Årsredovisning och koncernredovisning2009 - LysekilsStadshus AB.

Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning att revisorn tillstyrker balans- och resultaträkning samt
tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen, lämna kommunens ombud vid
bolagsstämman instruktion att rösta för att:

- styrelsens och verkställandedirektörens årsredovisning och koncernredovisning
för tiden 2009-01-01 - 2009-12-31 godkänns och fastställs med däri intagna
resultat- och balansräkningar,

- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid
redovisningen omfattar, samt

- disponiblavinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag.
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§113

UPPFÖLJNING OCH TERTIALRAPPORTPER 30 APRIL2010

Dnr: LKS 09-124-040

Ekonomienheten har upprättat tertialrapport per 30 april 2010. Resultatet för 2010 beräknas
uppgå till 11,4 mnkr. Budgeterat resultat för år 2010 är 14,2 mnkr, Vilket innebär en negativ
budgetavvikelse på 2,8 mnkr.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-28, inkl. tertialrapport.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): att förslag till beslut kompletteras med ”att läget när det gäller
besparingarpå administration på 5 mnkr skriftligen rapporteras till kommunstyrelsen den 30
juni 2010”.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ekonomienhetens förslag.

Propositionpå Ronald Rombrants tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkande och finner att

kommunstyrelsenbeslutarbifallayrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt samtliga förvaltningar kraftfullt verkar för att förbättra sina resultat och de
förvaltningar som beräknarunderskott omgående eliminerar dessa,

a_tt de förvaltningar som prognostiserar ett underskott återrapporterar till
kommunstyrelsen respektive egen nämnd om förvaltningens åtgärder för att
komma i balans. Avvikelserapporteringskall ske månadsvis, samt

att l" et när de* "ller es arinüar å administration 5 mnkr. *kriftlioen ra ñ0ft©jaSag b ga v wupu g 54 u» p s . g pp
tlll kommunstyrelsen den 30 Juni 2010.
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§114

TERTIALRAPPORTFÖR KOMMUNSTYRELSENSVERKSAMHETER
PER 2010-04-30

Dnr: LKS 09-1 24-040

Ekonomienheten har sammanställt tertialrapport per 2010-04-30 samt prognos för 2010
avseende kommunstyrelsens Verksamheter.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-25 inkl. tertialrapport.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera tertialrapport per 2010-04-30 samt prognos för 2010 tillprotokollet.
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§115

ANSVARFÖR AVVECKLADEFOTBOLLSPLANER

Dnr: LKS 09-445-826

I samband med att bildningsnämnden beslutade om avveckling av fotbollsplanerna
Stångenäsvallen, Fjälla bollplan och Slättevallen kom frågan upp om vem som framgent skall
ansvara för markensom frigjorts vid avvecklingen.

Beredning

Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2009- l 2-02.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 55.

Kommunstyrelsenbeslutarenligt ledningsutskottets förslag

a_tt överlämna ansvaret för Stångenäsvallen och Slättevallen till samhällsbyggnads-
förvaltningen med uppdrag att genomföra nödvändiga avvecklingsåtgärder,

att införliva Fjälla bollplan i Fjälla fritidsområde, innebärande att skötseln för denna
kvarligger hos bildningsnämnden,samt

g uppdra åt fastighetsenheten att besiktiga och återkomma med förslag till åtgärder
avseende byggnaderna i anslutningtill redovisade bollplaner.
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§116

DETALJPLANFÖR BANSVIKSBROTTETDEL AVKRONBERGET 1:82 M FL -

PROGRAMSAMRÅD ENLIGT 5 KAP 20 § PLAN- OCH BYGGLAGEN

Dnr: LKS 09-242-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbete med Norconsult AB utarbetat ett program för
detaljplan för Bansviksbrottet, del av Kronberget 1:82 mil. upprättat 2010-04-22. Syftet med
planprogrammet är att i ett tidigt skede av planprocessen belysaförutsättningarna för att ändra
ett område för natur/park och parkering till ett bostadsområde. Planområdet ska förutom
bostäder även inrymma parkeringsdäclç i två plan. Programmet ska också belysa vilka
konsekvenser som ändringen kan medföra och vad som måste utredas vidare i ett fortsatt
planarbete.

Ärendet har översänts för kännedom och eventuellt yttrande.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-20.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera tillprotokollet att ärendet Varit utsänt för samråd.
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§ l 17

REVIDERADATTESTORDNINGFÖR KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETSOMRÄDE

Dnr: LKS 08-32-002

Kommunledningskontorethar i samarbete med ekonomienheten genomfört en revidering av

kommunstyrelsens attestordning. Revideringen är i huvudsak föranledd av organisatoriska
förändringar.

Beredning

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-05-25 inkl. förslag tillreviderad attestordning.

Kommunstyrelsen beslutar

_agt godkänna reviderad attestordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde i
enlighet med upprättat förslag, samt

att uppdra åt ekonomichefen att fortsättningsvis genomföra förändringar i
attestordningen som är av redaktionell art. '
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§113

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inkomnaskrivelser/protokollm m :

A. Västtrafik:Verksamhetsplan201 1 -201 3.

B. Fyrbodal: Förbundsdirektionensprotokoll 2010-05-06.

Kommunstyrelsenbeslutar

g anteckna redovisning i protokollet.
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§ll9

REDOVISNINGAVDELEGATIONSBESLUT

Dnr: -

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdesbordet:

Ledningsutskottets protokoll- 2010-05-19
Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - övriga delegationer - 4/10
Kommunchefens delegationer- nr 5/2010 '

Administrativechefens delegationer- nr 9-10/2010
Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer - nr

Inköpssamordnarensdelegationer-
Personalchefensdelegationer - (vidaredelegationtillpersonalsekr)-
Hamnchefens delegationer -

Fastighetschefens delegationer -

Mark-och exploateringsingenjörens delegationer -

IT-chefens delegationer -

Utredningsingenjörens delegationer -

Utvecklingschefens delegationer -

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll den 2
juni 2010, § 119.
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§ 120

REDOVISNINGAVBOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL

Dnr: -

Anmälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt
samlingspännarpå sammanträdesbordet:

Lysekils Stadshus AB, Protokoll -

RAMBO AB, Protokoll - 2010-04-20
LEVA i LysekilAB, Protokoll - 2010-03-29,2010-04-13
LysekilsBostäderAB, Protokoll -
Havets Hus, Protokoll-
Lysekils Stuveri AB,Protokoll-
LysekilsHamn AB, Protokoll-
KolholmarnaAB, Protokoll-

KommunalaPensionärsrådet-
KommunalaHandikapprådet- 2010-04-22

Kommunstyrelsen beslutar

Q godkänna redovisningen av de bolags- och rådsprotokoll som förtecknas i
protokoll den 2 juni 2010, § 120.
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§ 121

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Följande ärenden föredrages muntligt på dagens sammanträde:

0 Susanne Kristensson, GunillaMartinsson, Irene Lycke, Eddie Dunkel, Johan Lind

Informationom organisationenVerksamhetsstöd, f.d Fastighetsenheten.

Kommunstyrelsenbeslutar

att notera informationeni protokollet.
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