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Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 17.30 - 20.00
Ajournering19.35 - 19.50 ä

Lokal: Kommunfullmäktigesalen
i

 
Ledamöter: Ersättare:

'

Roland Karlsson (FP), ordf Per-Åke Johansson (FP)
Ann-Charlott Strömwali (FP) Klas-GöranHenriksson (S)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf

_

Hans Nordlund (M) kl. 17.40 - 20.00 -

Jan-Olov Johansson (S) 5

Anders Nilsson (S)
i

Anita Lannesjö (s) t
Anne-MarieSöderström (S) i

Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän: Icke fänst örande ersättare:

Anne-MarieMattsson, sekreterare Anneli Strand (S) kl. 17.40 - 20.00
Lena Fischer, kommunchef Inge Löfgren (MP)
Ola Ingevaldson, administrativ chef
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Ovriga Inedverkande:

Tore Johansson, Riksbyggen
Agneta Essén, socialförvaltningen
Susanne Kristensson, verksamhetsstöd

Eva-Lott Swahnberg,ekonomienheten
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§ 122

NYA ÄLDREBOENDECEFTRA LYSEKILSKOMMUN - BILDANDEAV
KOOPERATIVHYRESRATTSFORENlNG,FORSALJNING AVFASTIGHETERNA
LYSEKILSHEMMETOCH STÄNGENASHEMMET,KOMMUNAL BORGEN MM

Dnr: LKS 09-447-293

Lysekils kommun och Riksbyggen har sedan februari 2010 i projektfoim samarbetat med
frågan kring omvandling av boende och. verksamhetsfilnktionpå Stångenäshenmret och
Lysekilshemmet.

Projektet syftar till att via en kooperativ hyresrättsförening som bildas av kommunen och
Riksbyggen genomföra planerad omvandiing. Projektarbetetär ännu inte klart, men har visat
att handlingsalternativfinns för planerad funktion.

Projektet föreslår Lysekils kommun att tillsammans med Riksbyggen bilda en kooperativ
hyresrättsförening, överlåta ägandet av de aktuella fastigheterna till föreningen och sedan
uppdra till föreningen att därefter omvandla fastigheterna i enlighet med det förslag som

projektet/föreningen arbetar fram.

Alla kostnader som åtgärderna innebär finansieras av föreningen via län. De kostnader som
lånen och driften av fastigheterna innebär finansieras med de hyror som bostäder och lokaler
genererar. Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen.

Föreningen styrs av ett antal dokument och avtal som grundiäggs i samband med bildandetav

föreningen. Några av dessa är föreningens stadgar som grundas på lagen om kooperativa
hyresrätten (200293) och det stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om

syñe och ändamålmed föreningen.

Kommunen frigör 26,0 Mkr i bundet kapital som förbättrar kommunens Soliditet, samtidigt
som kommunens nuvarande kostnader långsiktigtkan sänkas med 1,1 Mkr/år.

Beredning

Konununledningskontoretstjänsteskrivelse 2010-05-26 med beslutsunderlaginkl. bilagor.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltillkommunledningskontoretsförslag.

Ronald Rornbrant (LP): att återremittera ärendet dels till socialnämnden for yttrande och
konsekvensbeskrivande,dels till kommunrevisionen för bestyrkandeatt kalkylernainnehåller
allt som är relevant och att kalkylernaär korrekt beräknade.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:
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Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkanclemot att avgöra ärendet idag.
Om kommunstyrelsen beslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunledningskontorets
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Roinbrants äterremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

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

Ordföranden ställer proposition på kornmunledningskontorets förslag och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att tillsammans med Riksbyggen bildaen kooperativ hyresrättsförening med namnet

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder,

a_tt utse tre personer tillordinarie styrelseledamöter i föreningen och tre personer som

ersättare,

gg anta stadgar för föreningen i enlighet med upprättat förslag,

att teckna stiftar-avtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamål med
föreningen i enlighet med upprättat förslag,

att försälja fastigheten Kronberget 1:82 i Lysekilskommun (Lysekilshemmet)för Zl
mnkr till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Lysekils älclrebostäder
enligt senare särskilt upprättat köpekontrakt. Därefter genomför föreningen
ombyggnad av fastigheten i enlighet med av socialförvaltningens upprättade
riktlinjer. Alternativt kan Verksamheten flyttas till annan fastighet som

topografiskt lämpar sig bättre för verksamheten och att nuvarande fastighet
används för annat ändamål,

att försälja fastigheten Tuntoip 4:156 i Lysekils kommun (Stångenäshenmiet) för 5
mnkr till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförenjng Lysekils äldrebostädei'
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enligt senare särskilt upprättat köpekontrakt. Därefter genomför föreningen
ombyggnad av fastigheten i enlighet med av socialföwaltningens upprättade
riktlinjer,

teckna samverkansavtal för respektive fastighet med föreningen enligt upprättat
förslag,

lämna kommunal borgen tillRiksbyggens kooperativa hyresrättsförening Lysekils
äldrebostäder'på den totala finansieringenav förvärvet av fastigheterna om högst
28,6 mnkr samt

vidare uppdra till föreningen att arbeta fram ombyggnadsförslag för respektive
fastighet som innebär att kommunens långsiktiga behov av vård och
omsorgsboende och trygghetsboende tryggas. Förslagen skall utgå ñån
socialförvaltningens upprättade riktlinjer.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation och ledamöterna
Klas-GöranHenriksson (S) och Anders Nilsson (S) blank reservation.
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OMRÖSTNINGSBILAGA
Ärende: Nya äldreboendecentra i Lysekilskommun

NÄRVARANDE OMRÖSTNING
Nr:
 
 
 

 
 

Roland Karlsson (FP)-
e_u-:

 

 
  
  
  

 
 

  
Inge Löfgren Ersättare (MP)

Arm-Charlotte Strörnwall (FP) x 2
Mats Karlsson (M) X -
Hans Nordlund (M) X

Jan»0lofJohansson (S) X

Anders Nilsson (S) X

Anita Lannesjö (S) X

Torbjörn Stensson (S)
Anne-Marie Söderström (S) X

Ronald Rombrant (LP) X

Per-Eric Larsson Ersättare (FP)
Per-Åke Johansson Tjg. Ers (FP) X

Carin Friberg Ersättare (FP)
Christina RörvaIl-Dahlberg Ersättare (C)
Gerd Persson Ersättare (M)
Thommy Coilén Ersättare (S)
Anneli Strand Ersättare (S) X

Klas-GöranHenriksson Tj g. Ers (S) X -
Birgitta Vikingson Ersättare (S)

Lars-ErikJohansson Ersättare (S) _-
.-
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RESERVATION LKS 2010-06-08

Kommunstyrelsen i Lysekil

Varför skall Lysekilsskattebetalarebetala flera miljonerför att
överföra äldreboenden tillen ekonomisk förening?

De borgerliga partierna avser att överlåta Lysekilshemmetoch Stångenäshentntet
tillen så kallad kooperativ hyresrättsförening, dvs. en slags ekonomisk törening.
Kommunens gamla och sjuka skall bli medlemmar i föreningen och genom med-
lemskapet medges rätt att hyra ett boende.

Riksbyggen ges i avtal ensamrätt att förvalta töreningen och att vara totalentrepre-
nör vid alla byggåtgärder. Där konnnunen hade kunnat konkurrensutsätta renove-

ringar och ombyggnadex* kommer kostnaderna att helt vara i händerna på Riksbyg-
gen.

Kommunen säljer Lysekilshemmetoch Stångenäshennnet till den ekonomiska fo'-
reningexi för 21 mkr respektive 5 mkr, sammanlagt alltså 26 mkr.

Lagfaitskostrlader*min Lippgåi* för Lysekilshennnettill2,1 mkr och för Stångenäs-
hemmet till 0,5 mkr, inalies 2,6 mkr. Tio procent i överlåtelsekostnader; i vems ñ-
kor hanmar dessa pengar? Stämpelkostnadenuppgår väl inte tillmer än 2 %; vad
utgör resten av de 2,6 miljonerna?

För att finansiera köpet av de båda äldreboendena måste töreningen låna 26 mkr.
För detta belopp går kommunen i borgen (såsom för egen skuld). Så trots att kom-
munen erhåller 26 mkr som kan användas för amortering på den egna låneskulden,
minskar inte komtnunens åtaganden eftersom konnnunen ökar sina borgensåtagan-
den med motsvarande belopp.

För att finansiera konnnande investeringar måste föreningen låna nya medel. Före-
ningen måste då ansöka hos konnnunen om ytterligare borgen. Föreningen kan hel-
ler inte låna från Kommuninxrest (vilketkommunen kan göra när den äger äldrebo-
endena). Detta gör töreningens Lipplåniitg väsentligt kostsammare än om kommu-
nen lånat sjäv. Detta rår ut över hyrorna som de boende skall betala.

Ytterligareen omständighet som gör att boendekostnadernakommer att öka jämfört
med om boendet skulle drivas av konnnunezi är att föreningen - som det så ñnt låter
- måste konsolideras. Det vill säga, töreningeia ;näste göra vinster och för att göra
detta måste hyrorna höjas. . ..

LYSEKILSPARTIETNU
e-post info@tysekilspartiet.nu wwwlysekilspartietnu
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Kommunen och skattebetalarnahar vidare ingen insyn i föreningen. Detta tillskill-
nad från vad som gäller i konunuiren och i de kommunala bolagen där alla hand-
lingar offentliga.

Den kritiskt lagde kan med fog hävda att det finns risk att Riksbyggen ekonomisk
förening skulle kunna sockra kostnaderna för förvaltarskapet, utföra byggarbeten
till låg kvalitet och höga kostnader och på så sätt ”galocka” pengar tiån komnttttten
och de boende. Detta blir möjligt eftersom det inte finns vars sig offentlig insyn el-
ler krav på ttpphandliirg.

Vi ställer oss frågan varför de borgerliga partierna villgenomföra denna transak-
tion. Vi kan bara se merkostnader.Det som föreningen och Riksbyggen bidrarmed
kan kommunen lika gärna göra själv. Och detta tillmycket lägre kostnader genom
att låna av Kommuninvest, göra avdrag för ingående moms, slippa lagfartskostna-
der mm. Vidare, det uttrycks i tmderlaget att Lysekilshemmet inte lämpar sig för
äldreboende på grund av sitt topografiska läge. Varför då överlåta Lysekilshemtnet
innan man har klarhet i denna tråga? För oss är det totalt oförståeligt att Roland
Karlson o Co kastar 2,1 mkr i sjön för att överföra Lysekilshettttttet tillen förening,
när det kanske sedan beslutasatt äldreboendena skall uppföras på annan plats. Hur
sjutton kan man hantera skattebetalarnaspengar på ett sådant sätt? Eller finns det
något som är totalt dolt för oss och övriga konnnunittxråirare?

En annan komplicerande omständighet är att hyrorna efter det att Lysekiis- och
Stångenäshermnethar renoverats kan komma att stiga kraftigt. Om de boende då
inte klarar av dessa höjda hyror måste konnnunetr endera gå in och stlbventionera
hyrorna eller att lämna socialbidragtillde boende. I törlängningen innebär detta att
kommunen med skattepengar tvingas hålla föreningen under armarna (så att denna
kan gå med vinst). Det är beklämmandeatt socialnämnden inte har tillåtitsyttra sig
över denna problemställning.

Lysekilspartiettörordar enkla, lättadministrerade och transparanta lösningar. Vi på-
står att detta upplägg bara skapar bara oreda och driver kostnader.

Det är mot denna bakgrund Lysekjlspattietyrkade på att ärendet skulle åter-remitte-
ras dels till socialnämnden för yttrande och konsekvensbeskrivande,dels till kom-
munrevisionen för bestyrkandeatt kalkylernaiimeiråliei*allt som är relevant och att
kaikylernaär korrekt beräknade.

 /
Ronald Rombrant. yseki lspartiet 2010-06-09
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