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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Göte Nyberg (S) Per-GunnarAhlström (K)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Stig Berlin (K)
Klas-GöranHenriksson (S) Bernt Ortner (S)
Roland Karlsson (FP) Torbjörn Stensson (S)
Sven-GunnarGunnarsson (S) Anders Nilsson (S) §§ 73-85
Anne-Marie Söderström (S) Marianne Larsson (FP) §§ 71-85
Carina Wallström (S) §§ 71-86 Tom Govik (FP)
Margareta Carlsson (S) Kristina Kihlberg (FP) §§ 71-85
Jan-Erik Andersson (S) Jan Ivarsson (M) §§ 71-84
Bill Wallberg(S)
Margareta Lundqvist (S)
Anette Björmander (S)
Hasse Ohlsson (S) §§ 71-84
Klas Mellgren (S)
Solveig Aronsson (S)
Torsten Vikingson (S) §§ 81-88
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Britt-Marie Didriksson Bursoher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Siw Lycke (C)
Hans Nordlund (M)
Gerd Persson (M) §§ 71-84
LeifJönsson (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
ElisabethLarsson (KD)
Inge Löfgren (MP)
Susanne Baden (MP) §§ 71-83
Ronald Rornbrant (LP)
Mats Karlsson (M)

Vid uppropet var, av 41 utsedda koimnunñrllnräktige, 30 ordinarie ledamöter och 8 ersättare
närvarande. Eñer ajournering var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 31 ordinarie ledamöter
och 9 ersättare närvarande.
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§71

FRÅGzgt FRÅN RONALD ROMBRANT__(LP)- AVSERKOMMUNSTYRELSENS
__

ORDFORANDE ATTKALLA TILL MOTEOM PÄSTÃDD DÅLIG ARBETSMILJO
I LYSEKILSKOMMUN

Dm: LKS l 0-241-109

Ronald Rombrant (LP) har 2010-06-21 ställt följande fråga tillkommunstyrelsens ordförande
- Avserkommunstyrelsens ordförande att kalla tillmöte om påstådd dålig arbetsmiljöi

Lysekilskommun.

Beredning

Fråga från Ronald Rombrant (LP) 2010-06-21.

Kommunfullmäktigebeslutar

att frågan får ställas.

Konnnunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

FörvaltningschefJohan Bengtsson vid samhällsbyggnadsföiyaltningenhar lämnat in begäran
om entledigande. En av orsakerna tillatt han lämnar Lysekil är upplevda brister i den

psykosociala arbetsmiljöni tjänstemännens relationer med politiker i miljö- och

byggnadsnämnden.

Jag har varit i kontinuerlig kontakt med kommunens tjänstemannaledningsedan

Lippsägningen blev känd. Det har varit viktigt för mig att bildamig en uppfattning om hur

tjänstemännen önskar att vi politiker fortsatt agerar i frågan. Detta löpande samråd med
kommunens tjänstemannaledninghar legat tillgrund för mitt beslutatt kalla tillett möte i

anslutning tillkommunstyrelsens sammanträde2010-06-30. Syftet med detta möte är att

inleda ett strukturerat och systematisktarbete för att komma till rätta med befaradebrister i
den psykosociala arbetsmiljön.

Ronald Rombrant tackar för svaret.
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§72

INTERPELLATIONFRÅN _INGE LÖFGREN (MP) - VADGÖR KOMMUNEN FÖR
ATTSKYDDAHOTADEVAXT- OCH DJURARTER?

 

Dnr: LKS 10-233-430

Inge Löfgren (MP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 2010-06-15 frågat
vad kommunen gör för att skydda hotade växt- och djurarter.

Beredning

Interpellation från Inge Löfgren (MP) 2010-06-15.

Kommunfullmäktigebeslutar

att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Förlusten av biologiskmångfald (miljökvalitetsmålet"Ert rikt ttáixt- och cüurlhW) är en viktig
fråga som tyvärr inte alltid får så mycket uppmärksamhet som skulle vara önskvärt. Många
forskare menar att det faktiskt är viktigare än klimathotetoch Lysekilsträvar efter att på lång
sikt uppnå alla de nationellamiljökvalitetsmålensom berör kommunen. Det finns flera
kommunalanätverkkring miljömålenoch vi har även kontakter med bland annat

Länsstyrelsens miljömålssamordnare för att driva arbetet framåt. Det har även initieras ett
samarbetemellan Norra Bohusläns kommuner för att jobba med miljökvalitetsmålen
gemensamt och för att utbyta erfarenhet och kunskap.

Miljö- och byggnadsnämndenhar tagit fram fyra av målensom ska prioriteras och bland dem
finns ”Ett rikt träixf- och cüurliv”. Det innebär främst att man lyfter fram frågor om biologisk
mångfald i kommunikationenmed medborgarna för att öka engagemangetoch kunskapen.
Kommunen har fått LONA-anslag från Naturvårdsverket att göra både en inventering av

stinkpadda och större vattensalamandersamt en natur- och kulturobjektskatalogsom man

sedan kan ha nytta av vid planering. Här kommer även lokaler för Ostronört att bli
dokumenterade. Naturvårdsverket har i sitt ”Åtgärdsprogramför Ostronört" pekat ut

särskilda insatser som bör göras (t.ex. räkna antal individerpå samtliga lokaler, sprida
informationtill markägareetc.) och de åtgärderna är Länsstyrelsen ansvariga för. När man

läser åtgärdsprogrammet för Ostronört ser man att på de kända lokalerna (Munkevikoch
Kornö kalv) inte har påträffat några exemplar sedan 2006 respektive 2008. Däremot finns den

på ett flertal lokaler i Strömstads och Tanums kommuner. Eftersom öiten växer på
strandskyddadmarkdär den förekommer tror vi inte att några planer kommer beröra arten.

Det är önskvärt att man i planprocesser har med miljömålensom ett verktyg för att inte ta

felaktiga besluteller agera på ett sätt som frångår den politiskaviljeriktningenom en mer

hållbarkommun, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Kommunens miljöstrategkommer
finnas med i arbetetkring den boendestrategi som Lysekiloch Sotenäs ska upprätta. Det
förekommer redan idag en dialog mellan planenheten och tjänstemännen som arbetarmed
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energi- och miljöfrågor men det arbetet bör kunna stärkas ytterligare så att ñågorna bevakas. I
samband med att organisationen utvecklas kommer kommunens miljöstrateg finnas med för
att påverka i linje med hållbarutveckling och de politiska beslut som tagits.

Inge Löfgren tackar för svaret.
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§ 73

MOTION OM ATTTILLSÄTTAEN KOMMUNEKOLOG I LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 08-146-439

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

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande, bland annat, att en naturvårdsplan för
Lysekilskommun har tagits fram av tjänstemän vid samhällsbyggnadsforvaltningen.Planen
har varit ute på remiss under 2009 och avsikten är att planen skall antas av

kommunfullmäktigeLinder hösten 2010.

I naturvårdsplanen ingår förslag på mål och åtgärdsprogram for 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 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.
Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-29.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 48.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 104.

Yrkanden

Jan Ivarsson (M): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens forslag

g med hänvisning till sarnhälIsbyggnadsforyaltningens yttrande anse motionen
besvarad.
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§74

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 näivarande pågår arbete med
en aktualitetsforklaringav Översiktsplan 2006, att denna beräknasvara färdig att lämnas till
kommunfullmäktige for besluthösten 2010 samt att en revidering av översiktsplanenkommer
att genomföras under nästa mandatperiod.

Beredning

Motion från Inge Löfgren (MP), 2008-04-01.
Kommunfullmäktigesprotokoli 2008-04-03, § 43.
Samhälisbyggnadsfözvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-29.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 47.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 105.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att det snarast tillsätts en politisk ledningsgrupp med representanter från
varje parti för att revidera och aktttalisera nuvarande översiktsplan samt att ett nytt förslag till
översiktsplan läggs fram for kommunfullmäktigesenast under 2011.

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Ordföranden meddelar

a_tt han i enlighet med KL 5 kap. 45§ vägrar att ställa proposition på inge Löfgrens
yrkandedå han finner att detta skulle innebära att väcka ett nytt ärende.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

ag med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse motionen
besvarad.
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§75

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTUTREDAMÖJLIGHETERNAATTSKAPA ETT
UPPLEVELSECENTRUMMED SALTVATTENBADI EX. KYRKVIKSBUKTEN

Dnr: LKS 10-218-149

Lars-ErikJohansson, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-0601 föreslagit, att kommunen
utreder möjligheterna att skapa ett upplevelsecentrum med saltvattenbad i exempelvis
Kyrkviksbttkten.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Beredning

Medborgarförslag från Lars-ErikJohansson, Lysekil,2010-06-01.

Kommunfullmäktigebeslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.
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§ 76

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTPLACERING AV FLER BÄNKARMELLAN
MARIEDAL OCH ICA

Dnr: LKS 09-286-339

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

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltmngenskriver i sitt yttrande att det idag finns bänkarvid
Åkerbräckans topp och att behovetav ytterligare bänkarpå 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.
Samhällsbyggnadsfölvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-28.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 53.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 106.

Kommunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att bifallamedborgarförslaget.
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§77

MEDBORGARFÖRSLÅåG OM LÅNGTIDSPARKERINGI BRODALEN SAMT
NEDTAGNING AVTRADVID STÅNGENÄSHEMMET

Dnr: 09-382-5 l 4

Ann-Marie Gustafsson, Hämäset, Brastad, har i medborgarförslag 2009-10-13, föreslagit ”dels
att parkeringsplatserför långtidsparkeringanordnas i Brodalen,@ att parkerings-
möjlighetema förbättras i anslutning till Stångenäshemmet.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltnjngenskriver i sitt yttrande att Lysekils kommuns utvecklingsenhet
avser att förhandla med Banverket angående ett markomrâde i Broöalen 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 2009-10-29, § 120.
Samhällsbyggnadsfönlaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-03.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 52.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-02, § 107.

Kommunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

ät med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslaget besvarat.
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§78

MEDBORGARFÖRSLAGOM TRAFIKSÄKERIETSÄTGÃIWERPÄ
BADHUSGATANv11) OSCARS SAMT SKÖTSELAV SLÄNTENMELLAN
GULLMARSGATANOCH BADHUSGATAN

Dnr: 08-150-512

Curt Borgenstam, Lysekil,har i medborgarförslag 2008-04-03 föreslagit, att kommunen

genomför trañksäkerhetsåtgärder på Badhusgatanvid Oscars samt förbättrar skötseln av

slänten mellan Gullmarsgatan och Badhusgatan.

Konnnunftrlhnäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkonnnunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförttaltningenskriver i sitt yttrande att sedan medborgarförslaget inkom har
kommunen anordnat ett övergångsställe. Hastighetsbegränsning på 30 km/tirn 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 trañksäkerhetssynpunkt.

Dessutom pågår för närvarande planarbete i Havsbadsområdet där frågorna kring trafik och

gång- ooh cykelväg skall utredas. Kommunens driftbolag LEVA i Lysekil AB har informerats
om Synpunkternapå släntens skötsel.

Beredning

Medborgarförslag från Curt Borgenstarn, Lysekil,2008-04-03.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-29.
Ledningsutskottets protokoll 20l 0-05- 1 9, § 51.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 108.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

a_tt med hänvisning till samhällsbyggnadsföivattningens yttrande anse

medborgarförslaget besvarat.
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§79

MEDBORGARFÖRSLAG OM BELYSNING PÄ GÄNGSTIGEN FRÅN
RINKENÄSGATANUTMED DONAOMRÃDET 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 medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande att det finns behov av belysning längs
denna gångväg, men saknar fbr 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.
Lednjngsutskottets protokoll 2010-05-19, § 50.
Kommunstyrelsens protokoll 20 l 0-06-02, § 109.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

gt med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltnjngens yttrande anse

medborgarförslaget besvarat.
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§80

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSKAPAETT UNGDOMENS HUS I LYSEKIL

Dnr: LKS 09-463-816

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

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar yttrat sig i ärendet. Av kultur- 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 Lysekilskom.mun. Förvaltningen kommer
under 2010 att arbetamed att hitta en lösning på fritidsgårdens framtida placeringnär
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 2010-03-02.
Ledningsutskottets protokoll 2010-04-14, § 44.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 49.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 110.

Yrkanden

Christina Rörvall-Dahiberg (C), Anders Nilsson (S) och Roland Karlsson (FP): bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

gg med hänvisning till vad som framförts i bildningsnärnndens yttrande anse

medborgarförslaget besvarat.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamöterna Stig Berlin (K) och Per-Gunnar Ahlström (K) skriftlig
reservation.
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Reservation mot svar på Medborgarförslag om Ungdomens hus,

Kommunlsliska Partiet tycker att det här är en väldigt viktig fråga som inte får slarvas
bort med att bara anse den besvarad.

Tjänsteskrlveisen är bra. Den visar att det ñnns anställda som tar frågan på allvar.
Men svaret i sin helhet är inte bra.

De flesta här är väl överens om att ett ungdomens hus är ett bra förslag. Svårigheten
är att hitta lämpliga lokaler för detta ändamål.

Därför tycker vi att KS svar är oerhört nonchalant mot ungdomarna.
Hur kan man lro att ungdomarskall engagera sig E samhället om man får svaret atl:

"Färgarskolan är inte något reellt alternativ eftersom fastigheten är såld och inte
längre i kommunens ägo".

Visst är skolan såld.
Den såldes mot bättre vetande en stund efter att detta medborgarförslag behandlats.
På samma fullmäktigemöte.

Det "reella alternativet” Färgarskolan såldes mitt fram för ögonen på ungdomarna,
Det var ett politiskt beslut, en politisk handling tvärtemot ungdomarnasönskan och
behov.
Tvårtemot Kommunistiska Partiels förslag på nämnda möte.
Tvärtemot tjänsteskrlvelsens intentioner.

Vi tycker att Kommunfullmäktige istället för att hänvisa till tjänsteskrivelsen och mena
att förslaget därmed ”anses besvarat", ber om ursäkt för att man slösade bort ännu
en möjlighet att "skapa en meningsfull frilla'för unga i Lysekilskommun"
Vi har inget konkret yrkande.
Men en ursäkt kan ni väl kosta på er.

Vi ställer oss inte bakom detta nonchalanta svar utan reserverar oss mot det.

Kommunistiska Partiet Lysekil 23/6 2011

Stig Berlin Per-GunnarAhlström

__ m:) ›-
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§31

LAG OM VALFRIHETSSYSTEM,LOV - FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AV
VALFRIHETSSYSTEMENLIGT LOV I LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 08-451-731

2008 beslutadeRiksdagen 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 omsorgstjänstei' för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.Med stöd av

LOV kan kommunen överlåta valet av utförare av stöd, värd- och omsorgstjänstei' 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 Lysekil beslutadekommunfullmäktige
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, § S.
Projektledarenstjänsteskrivelse 2010-05-25, med bilagor.
Skrivelse från Svenska kyrkan och Frikyrkoförsamlingeni Lysekil,2010-05-26.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-02, § 99.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP):

i. Att Lysekilskommun nån och med den 1 januari 2011 lillämparlagen (2008:962)om

valfrihetssystem LOV.

2. Att Kommunstyrelsen tillsammansmed Socialnämnden ges u uppdrag att utforma
organisation, tidsplan och villkori ett valfrihetssystem I Lysekilskommun.

3. Att möjlighet ges till tjänstledighet i upp tillarton månader för kommunanställdasom

vill starta eget företag inom verksamhet som startas med stöd av LOV, eller som

anställs i ett sådant företag.

4. Att uppdra åt Kommunstyrelsen och socialnämnden att senast den 30 juni 2011
redovisa en uppföljning av hur beslutet genomförs.

Om att-sats I inte vinner gehör hos fullmäktige yrkarjag i andra hand

5. Att Lysekilskommun från och med den I januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

valfrihet avgränsat tilldaglig verksamhet för funktionshindrade.
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6. Att Lysekilskommun från och med den I januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

valfrihetssystem avgränsat till familjerådgivning.

7. Att Lysekilskommun ñän och med den l januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

valfrihetssystem avgränsat tillhemtjänst i form av service, omvårdnad samt delegerad
hälso- och sjukvård.

8. Att Lysekilskommun från och med den l januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

valñihetssystem avgränsat till sysselsättning och boendestöd inom kommunal
psykiatri.

Göte Nyberg (S): bifall tillkonununstyrelsens forslag och avslag på Roland Karlssons
yrkande i sin helhet.

Ronald Rombrant (LP), Torbjörn Stensson (S), Stig Berlin (K), Torsten Vikingsson (S),
Susanne Baden (MP), Bernt Ortner (S), Jan-Erik Andersson (S) och Anders Nilsson (S): bifall
tillGöte Nybergsyrkande.

ElisabethLarsson (KD), Siv Lycke (C), Aim-Charlotte Strömvall (FP), Hans Nordlund (M)
och LeifJönsson (M): bifalltillRoland Karlssons yrkande.

Ajournering

Ajourneringbegärs och genomförs kl. 19.15-19.35.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag att inte införa valfrihetssystem enligt LOV i
Lysekilskommun mot Roland Karlssons m.fl. förstahandsyrkande.

Om kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag, proposition på
kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons mil. andrahandsyrkandeni punkterna 5-8.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att inte införa valfrihetssystem
enligt LOV i Lysekilskommun mot Roland Karlssons förstahandsyrkandeoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland Karlssons yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillRoland Karlssons mfl. förstahandsyrkande.

Nej-röst för avslag.
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Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röster och 22 nej -röster att avslåRoland Karlssons
mil. förstahandsyrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons
andrahandsyrkandeni punkt 5 och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland
Karlssons yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall tillRoland Karlssons mfl. yrkande i punkt 5.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röstei' och 22 nej-röster att avslå Roland Karlssons
mfl.yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons mfl.
andrahandsyrkandeni punkt 6 och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifaila
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons mil.
andrahandsyrkandeni punkt 7 och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland
Karlssons mil. yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillRoland Karlssons mfl. yrkande i punkt 7.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röster och 22 nej-röster att avslå Roland Karlssons
mil. yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons
andrahandsyrkandeni punkt 8 och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland
Karlssons mil. yrkande.

Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst for bifalltillRoland Karlssons mil. yrkande i punkt 8.

Nej-röst for avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röster och 22 nej"röster att avslå Roland Karlssons
mil. yrkande (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens forslag

att inte införa valfrihetssystem enligt LOV i Lysekilskommun.

Reservationer

Ledamoten Roland Karlsson (FP) anmäler skriftlig resewation från allianspartierna.
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Ärende LOV, § 81, Roland Karlssons forstahands kande   
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Ärende LOV, § 81, Roiand Karlssons andrahandsyrkandeni punkt 8
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Ärende LOV, § 81, Roland Karlssons andrahandsyrkandeniunkt 5
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Ärende LOV, § 81, Roland Karlssons andrahands kanden i unkt 7
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Till LysekilsKonrmunfulhnäktige

Reservation från Alliansens ledamöteri Lysekils Kommunfullmäktige
den 23 juni 2010. Ärende 10. Lagen om valfrihet (LOV) Snr: LKS 08451-
73'?

Vi värnar valfrihet i vård och omsorg

Alliansens ledamöter i LysekilsKommunfullmäktigereserverar sig mot beslutetatt säga Nej till
LOV (tagen om valfrihet) i Lysekilskonunun. Syftet med LOV är att ge större
invånare!brukarintlytande i vården genom att kormnunenöverlåtervalet av vårdgivare till den
enskilde. LOV har medfört högre tiilgänglighettill primärvården genom vårdvalsrefonnen, inte
niinsti Lysekil.Alliansen vill även ge kommunens äldre och funktionshindradeinflytandeöver'
sin vardag, exempelvis i Eremtj iinsten och dagtig verksamhet för ñtnktionshitrdrade.

Genom LOV kan den enskildebivkarensjälv välja vilketföretag eller organisation som får'
utföra vården. I en medborgarenkät2009 svarade 73% av våra tillfrågade invånaremellan 55 -

85 år att de själva villkunna väljavilketföretag eller organisation som utför tjänsten.
I norra Bohuslän samverkarLysekilmed Munkedal, Sotenäs och Tanten. Våra tjänstemän har
fört en omfattandedialog om LOV med politiker,pensionärer, anställda och företagare. Vi vili
fortsätta samverkan med de övriga Bohuskornmtnrer, som redan sagt .Ia tiil LOV.

Vård och omsorg är en framtidsmarknadi vårt ormáde. Många nya ålderspensionärer tiilkonnner
i området ñanr till2020. Samtidigt minskar andelen invånare i arbetstör ålder.Nya grepp krävs
för att göra vårdarbetc attraktivt. Kvinnligtnyföretagande tillförnya idéer i vårdarbetetoch låter gundersköterskor få flermöjligaarbetsgivare.Kyrkornavillutveckla sitt omfattandesociala
arbetevia Arken.LOV ger utrymme för ett nytänkandekomplementtill kommunal egenregi.
Alliansen sätter invånarnaslbrukarensfria val i centrum. Vi tycker att tröga krvalitetskravär
viktigare i vården än vilkendrifcforrn verksamhetenhar. I vänster-retoriken försvinner vinsterna

gtillnågra få personer som tar pengar i kassan. Man reser hinder for nyföretagande genom att
kräva villkorsom strider mot Kommunfullmäktigesinköps-och upphandlingspoticy.Man visar i
en rädsla för zltveckling och förändring som saknar motstycke. 1

Vi var öppna för att i Kommunfullmäktigediskutera innehålloch genomtörandetakt i ett lokalt
valfrihetssystem i Lysekil.LOV kan startas i liten skata, för att vinna erfarenheter och bred
fömtdüitlg. Vårt mål är nöjda invånane/lønrkarei vård och omsorg med ett reeElt inflytandeöver
sin vardag. Tyvärrvar inte vårt mål att ge större iiülytandetillkonnnuninvånarnanågot som
:majoriteten (socialdemokraterna,miljöpartiet, kommunistiskapartiet och lysekilspartiet)
respekterade, utan man vill fortsätta att styra mäiuriskors vardag utan inflytandefrån
invånarna/burkarna.
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Yrkandei ärende 10
Lag om valfrihetssystem LOV.

1. Att Lysekilskommun från och med den 1 januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

valfrlhetssystem LOV.

Att Kommunstyrelsen tillsammansmed Socialnämnden ges u uppdrag att utforma organisation,
tidsplan och villkor I ett valfrihetssystem I Lysekilskommun.

Att möjlighetges till tfänstledighet l upp tillarton ntånaderför kommunanställdasom villstarta
eget företag inom verksamhetsom startas med stöd av LOV, eller som anställs I ett sådant
fö retag.

4. Att uppdra åt Kommunstyrelsen och socialnämnden att senast den 30 Juni 2011 redovisa en

uppföljning av hur beslutetgenomförs.

Att om ej att sats I vinner gehör hos fullmäktigeyrkarjagi andra hand

ndedec

RolandKarlsson 62)),
* r t / .z

i' lgått/luv llZtviéÖçlJ63VVL^/'
Clzristirza Räniali-Dalzlberg(c)
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5. Att Lysekils kommun från och med den 1januar12011 tillämpar lagen l2008:952)omvalfrihet

J

avgränsat tilldagligverksamhet för funktionshindrade.

Att Lysekilskommun från och med den 1 januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

valfrihetssystem avgränsat till famlljerådglvning.

Att Lysekilskommun från och med den 1 januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

valfrihetssystem avgränsat tillhemtjänst i form av service, omvårdnad samt delegerad hälso-
och sjukvård.

Att Lysekilskommun från och med den 1 januari 2011 tillämpar lagen (2008:962)om

vaifrthetssystemavgränsat till sysselsättning och boendestöd inom kommunal psykiatri.

 
de reser v ra ' mot fullmäktiges beslut till tönnån för eget yrkande.

se” u/

delats Karlsson' (m)

z/ x“åáiaâüwDÃJHF/Ö ElisabethLarsson (ka)
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§32

NYA ÄLDREBOENDECEFTRAr LYSEKILStion/imon- BILDANDEAV
KOOPERATIVHYRESRATTSFORENENG,FORSALJNING AV FASTIGHETERNA
LYSEKILSHEMMETOCH STÃNGENASHEMMET, KOMMUNAL BORGEN MM

Dnr: LKS 09-447-293

Lysekilskommun och Riksbyggen har sedan februari 2010 i projektform samarbetatmed
frågan kring omvandling av boende och verksamhetsfunlctionpå Stångenäshermnet och
Lysekilshemmet.

Projektet syftar tillatt via en kooperativ hyresrättsförening som bildasav kommunen och
Riksbyggen genomföra planerad omvandling. Projektarbetetär ännu inte klart, men har visat
att handlingsalternativfinns för planerad funktion.

Projektet föreslår Lysekilskommun att tillsammansmed Riksbyggen bildaen kooperativ
hyresrättsförening, överlåta ägandet av de aktuella fastigheternatill föreningen och sedan
uppdra till föreningen att därefter omvandla fastigheterna i enlighet med det förslag som

projektet/föreningenarbetar fram.

Alla kostnader som åtgärderna innebär finansierasav föreningen via lån. De kostnader som

lånen och driften av fastigheterna innebär finansierasmed de hyror som bostäderoch lokaler

genererar. Kommunen lämnar föreningen kommunal borgen.

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

föreningen. Några av dessa är föreningens stadgar som grundas på lagen om kooperativa
hyresrätten (2002193) och det stiftaravtal som tecknas mellan kommunen och Riksbyggen om

syfte och ändamål med 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

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2010-05-26 med beslutsunderlaginkl. bilagor.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-08, § 22.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Göte Nyberg (S), ElisabethLarsson (KD), Christina Rörvall-Dahlberg
(C), Klas-Göran Henriksson (S), Torsten Vikingsson (S) och Hans Nordlund (M): bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Göte Nyberg (S): tilläggsyrkande,att kommunstyrelsen tillsammansmed Riksbyggen utreder
möjligheterna att införa en föreningsstyrelse i varje kommundel.
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Torbjöm Stensson (S) och Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet för att inhämta
socialnämndens yttrande.

Stig Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Klas-GöranHenriksson (S), Torsten Vikingsson (S) och Roland Karlsson (FP): bifall till Göte
Nybergs tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Torbjörn Stenssons mil. återrernissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag mot avslag.

Proposition på Göte Nybergsmfl. tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Stenssons m.fl. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst att avgöra ärendet idag.

Nej -röst for att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 6 nej»röster att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens forsiag.

Ordföranden ställer proposition på Göte Nybergs mil. tilläggsyrkande och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallatiliäggsyrkandet.

Kommunfullmäktigebeslutar

att tillsammansmed Riksbyggen bildaen kooperativ hyresrättsforening med namnet
Riksbyggens kooperativa hyresrättsforening Lysekilsäldrebostäder,
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utse tre personer till ordinarie styrelseledamöter i föreningen och tre personer som

ersättare,

anta stadgar för föreningen i enlighet med upprättat förslag,

teckna stiftaravtal med Riksbyggen som reglerar syfte och ändamålmed
föreningen i enlighet med upprättat förslag,

försälja fastigheten Kronberget 1:82 i Lysekilskommun (Lysekiishemmet) för 21
mnkr tiliRiksbyggens kooperativa hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder
enligt senare särskilt upprättat köpekontrakt. Därefter genomför föreningen
ombyggnad av fastigheten i enlighet med av socialförvaltningens upprättade
riktlinjer.Alternativt kan verksamheten flyttastillannan fastighet som

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

försälja fastigheten Tuntorp 4:156 i Lysekilskommun (Stångenäshemmet) för 5
mnkr tillRiksbyggens kooperativa hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder
enligt senare särskilt upprättat köpekontrakt. Därefter genomför föreningen
ombyggnad av fastigheten i enlighet med av socialförvaltningens upprättade
riktlinjer,

teckna samverkansavtalför respektive fastighet med föreningen enligt upprättat
förslag,

iärrma kommunal borgen tillRiksbyggens kooperativa hyresrättsförening Lysekils
äldrebostäderpå den totala finansieringenav förvärvet av fastigheterna om högst
28,6 mnkr,

vidare uppdra till föreningen att arbeta fram ombyggnadsförslag för respektive
fastighet som innebär att kommunens långsiktigabehov av vård och
omsorgsboende och trygghetsboende tryggas. Förslagen skall utgå från
socialförvaltningens upprättade riktlinjersamt

kommunstyrelsen tillsammansmed Riksbyggen utreder möjligheternaatt införa
en föreningsstyrelse i varje kornmundel.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamöterna Stig Berlin och Per-Gunnar Ahiströnr, båda (K) samt
Ronald Rombrant (LP) och Torbjörn Stensson (S) skriftliga reservationer.
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Ärende Nya äldreboendecentra i Lysekilskommun, § 82
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Reservation mot att sälja äldreboende
§ 11. 2010-06-23

Ialliansregirnens Lysekil tycks allt vara tiil salu.
Nu står till och med kommunens äldreboende på försäljningslistan.
Det kan verka oskyldigt, på gränsen till bagateliartat att kommunen överlåter
sina fastigheter för äldreboenden till en ekonomisk förening där kommunen
trots allt har ”insyn".(Menbara insyn!)
Försäljningen av Stângenäshemmetoch Lysekilshemmetingäri en större plan
som har till syfte att minska den generella välfärdens andel och öka den
individuellt avgiftsñnansieradedelen. Ett systemskifte.
Försäljningen syftar alltså inte bara till att förbättra kommunens likviditet med
26 miljonerkr, utan huvudsyftet är att man vill cementera ett "köp och sälj
system" för social service i kommunen.
Kommunen säljer medvetet ut möjligheten till helhetssyn och helhetslösningar.
Att avhända sig ett suveränt ägande av de fastigheter man bedriver
verksamhet i är en del i detta systemskifte.
Det är allvarligt, och mycket anmärkningsvärt om man mot förmodan skulle ta
alliansregimens tai om helhetssyn och långsiktigt hållbarekonomi på allvar
På sikt och säkert ganska omgående kommer detta att resultera i höjda
avgifter för samma sociala service vi tidigare erbjudit via skattetinansiering.

Som vanligt använder kommunledningen sitt eget tillkortakommanclesom

argument för försäljningen. Dåligt underhåll av fastigheterna blir ett
försäljningsargument istället för en ödmjuk självkritik.
"Det är kostsamt att reparera fastigheter", "underhålletär eftersatt", därför
måste fastigheterna säjas.
Man lovar också att det genom försäljningen skall bli trivsamma bostäder med
kafé uteservering och fritidssysselsättning för dom gamla.
Vi ställer oss frågan; Vem, om inte kommunens ansvariga politiker skall lastas
för att vårdtagarnas/brukarnassociala gemenskap, möjlighet till fritidsverksam
och kafé verksamhet tunnats ut och till och med stängts. För faktum är ju att
det har funnits sådana verksamheter och aktiviteter på Lysekilshemmetsom

lagts ned efter politiska beslut.

Och den gamla vanliga frågan när kommunledningen forcerar
beslutsprocessen. Var finns konsekvensbeskrivningen?
Det får inte bli upp till var och en efter dennes privatekonomi hur den sociala
omsorgen kommer att bli.
En konsekvensbeskrivningskulle säkert ge vid handen att denna risk ökar.
Vem kommer att komma i besittning av de attraktiva bostäderna om den egna
plånboken skall avgöra?
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Vår vision är att det skall finnas flera sorters boende för äldre. Där man kan
känna trygghet där man kan få hjälp och där det är nära till aktiviteter. Så som
det faktiskt var på Servicehuset tidigare.

Vi vill att kommunen ser över hur äldreboendet skall se ut framöver och
utnyttjar sina egna fastigheter för att ge ett brett och kvalitetssäkrat boende
för alla kategorier äldre.

Enligt vår uppfattning skulle exempeivis den kommunaiägda fastigheten
Bansviks -brottet iämpa sig bättre till äldreboende än till privata
sommarbostäder.
Men det finns kanske andra lösningar också om inte allt redan är sålt. Detta
måste ju diskuteras brett med olika alternativa förslag.

Det viktigaste är ändå att det inte är plånboken utan behoven som står i
fokus.
I KS förslag är solidaritetstanken påväg att helt försvinna.
"Poängen" med poiitikens utförsäljning av kommunal verksamhet är att man

smiter från det poiitiska ansvaret.
Denna "poäng" är vi inte anhängare av.

Vi viii ha kvalitetssäkrad omsorg, och brett utbud för annat äldreboende men
det skall ske öppet och inom kommunens ram och ansvar.

Vi kan inte ställa oss bakom ett så dåiigt underbyggt förslag utan vare sig
kostnadskalkyieller konsekvensbeskrivning.
Man kan inte handskas så slarvigt med en så viktig fråga.

Vi reserverar oss därför mot beslutet att sälja Stångenäshemmet och
Lysekålshemmet.

Kommunistiska Partiet Lysekil 23/6 2011

Stig Berlin Per-GunnarAhlström

JJJfQJâa/áxi» :éÅ-*TGLL.4«=*-N-OV Miiwküfa.
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RESERVATIDN Ll-(F 2010-05-23

Lysekils kommun

Varför skall Lysekilsskattebetalarebetala fiera Iniljonerför att
överföra äldreboenden till en ekonomisk förening?
En majoritet av kommunfullmäktigebeslutade att överlåta Lysekilshemmetoch
Stångenäshernmet till en så kallad kooperativ hyresrättsiörening, dvs. en slags eko-
nomisk forening. Kommunens gamla och sjuka skall bli medlemmar i föreningen
och genom medlemskapetmedges rätt att hyra ett boende.

Beslutet fattades trots att två högst avgörande och väsentliga ñâgor överhuvudtaget
inte besvarades. Detta vare sig i beslutsunderlageller av närvarande iüllmäktigele-
damöter.

l. Varfor överlåta Lysekilshemmetfrån kommunen tillen privat ekonomisk före-
ning när alla är överens om att Lysekilshemmetgeografiska placeringär olämplig?
Varfor i så fall inte göra en överlåtelse- om detta nu överhuvud skall göras - när
placeringenär utredd och fastlagd? Vare sig representanten från Riksbyggen eller
kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ville/kundesvara på detta.

2. Vilkablir de ekonomiska konsekvenserna för socialnämndensdel och vilkablir
konsekvensernaför brukarna? Socialnämndensordförande Ann-Charlotte Jonsson
Strömxvall villeinte ens gå upp i talarstolen för att lämna ett svar.

Mot bakgrund av att överlåtelse-kostnadenför Lysekilshemtnetuppgår till2,1 mkr
och att kommunenskall gå i borgen för 26 mkr, då är det närmast skrämmande hur
borgerligheten hanterar skattebetalarnaspengar! Och lika skrämmandeär det när de
inte lämnar svar på grundläggande och elementära frågorl När ska de demokratiska
beslutsprocessernai Lysekilnå upp till en nivå som närmar sig andra kommuners
beslutsprocesser?

I övrigt noterar vi en rad frågor, som borde varit bättre utredda, innan detta beslut
skulle varit fattat.

Riksbyggen ges i avtal ensamrätt att förvalta föreningen och att vara totalentrepre-
nör vid alla byggâtgärder. Där lcoimnuzien hade ktuuiat konkurrensutsätla renove-

ringar och oznbyggnader kommer kostnaderna att helt vara i händernapå Riksbyg-
gen.

Konnnunen säger Lysckilshemmetoch Stångenäshemuiet till den elconomiska fö-
reningen för 21 mkr respektive 5 mkr, sanunanlagt alltså 26 mkr.

LYSEKILSPARTIELNU
e-post lnfo@lysekilspartlet.nu iviwklysekllspartletnu
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Lagfartskostnadermm uppgår för Lysekilshemmettill2,1 mkr och för Stångenäs-
hemmet till0,5 mkr, inalles 2,6 mkr. Tio procent i överlåtelsekostnader; i vems fi-
kor hamnar dessa pengar? Stämpelkostnadenuppgår väl inte till :ner än 2 °/o; vad
utgör resten av de 2,6 miljonerna?

För att finansieraköpet av de båda äldreboendenamåste föreningen låna26 mkr.
För detta belopp går kommunen i borgen (såsom för egen skuld). Så trots att kom-
munen erhåller26 mkr som kan användas för amortering på den egna Iåneskuiden,
minskar inte kommunens åtaganden eftersom kommunen ökar sina borgensätagan-
den med motsvarande belopp.

För att finansierakommande investeringarmåste föreningen lånanya medel. Före-
ningen måste då ansöka hos kommunenom ytterligare borgen. Föreningen kan hel-
ler inte låna från Kommtminvest (vilketkommunenkan göra när den äger äldrebo-
endena). Detta gör föreningens upplåningväsentligt kostsammare än om kommu-
nen lånat sjäv. Detta rår ut över hyrorna som de boende skall betala.

Ytterligareen omständighet som gör att boendekostnademakommer att öka jämfört
med om boendet skulle drivas av kommunenär att föreningen - som det så fint låter
- måste konsolideras. Detvillsäga, föreningen måste göra vinster och för att göra
detta måste hyrornahöjas. . ..

Kommunenoch skattebetalarnahar vidare ingen insyn i föreningen. Detta till skill-
nad 'från vad som gäller i kommunenoch i de kommunalabolagen där alla hand-
iingar offentliga.

Den kritiskt lagde kan med fog hävda att det finns risk att Riksbyggen ekonomisk
förening skulle kunna sockra kostnaderna för törvaltarskapet, utföra byggarbeten
till låg kvalitet och höga kostnader och på så sätt "plocka" pengar från kommunen
och de boende. Detta blir möjligt eftersom det inte finns vars sig offentlig insyn ei-
ler krav på upphandling.

Vi ställer oss frågan varför de borgerliga partiernavillgenomföra 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 lånaav Konnnumnvest, göra avdrag för ingående moms, slippa lagfartskostna-
der mm. Vidare, det uttrycks i tmderlaget att Lysekilshemmetinte lämpar sig för
äldreboende på grund av sitt topograñska läge. Varför då överlåta Lysekilshemmet
innan man har klarhet i denna ñâga? För oss är det totalt otörstäeligt att Roland
Karlson o Co kastar 2,1 mkr i sjön för att överföra Lysekilshennnettiil en 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 konnnnninvånare?

.

En annan komplicerande omständighet är att hyrorna efier det att Lysekils-och
Stångenäshettzmet har renoverats kan konnna att stiga kraftigt. Om de boende då
inte klarar av dessa höjda hyror måste kommunen endera gå in och sttbventionera
hyrorna eller att lämna socialbidragtill de boende. l förlängningen innebär detta att
lcommznten med skattepengar tvingas hålla föreningen under armarna (så att denna
kan gå med vinst). Det är beklämmandeatt socialnämnden inte har tillåtitsyttra sig

/ " iöver denna problemställning.

LYSEKILSPARTIEINU
e-post info@lyseklisparttet.nu ivebbplats tvn-liv.Iysekilspartlehnu

_r
_

-.
z ”x/%{, av”, 'IÃMyÅ-f

32 (49)
 

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2010-06-23 33 (49)
 

3(3)

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

Det är mot denna bakgrund Lysekilspartietyrkadepå att ärendet skulle återremitte-
ras dels tillkommunstyrelsen för yttrande och konsekvensbeskrivande,dels till
kommunrevisionenför hestyrkandeatt kalkylernainnehållerallt som är relevant
och att kalkylernaär korrekt beräknade.

Ed Rombrant, Lysekilspartiet2010-06-28

LYSEKRSPARTIEINU
e-post lnfo@lysekllspartiet.nuWebbplats www.Iysekitspartietnu
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§ 83

FÖRVALTADESTIFTELSERS BOKSLUT FÖR ÄR 2009

Dnr: LKS 10-211-042

Enligt Stiftelselagen skall kommunens högsta verkställandeorgan överlämna
bokslut/årsredovisningtill revisorerna förde stiftelser som föivaltas.

Lysekilskommun förvaltar sju stiftelser vars bokslut/årsredovisningför är 2009 bifogas.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-24.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-02, § 101.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens forslag

att godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas bokslut/årsredovisningartill
revisorerna samt

att uppdra åt firmatecknareatt underteckna boksluten/årsredovisningama.

JUSTERING Sign: /



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2010-06-23 3 5 (49)
 

§84

KOMPLETTERINGSBUDGET2010

 

Dnr: LKS 10-177-042

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

- Investeringaröverstigande 300 tkr där igångsättningstillståndinte lämnats.
Förvaltning/nämnd har att inkommamed ny hemställan om anslag. Ärendet skall
behandlaspolitiskt.

- Investeringaröverstigande 300 tkr där igångsättningstillståndlämnats. Äterstâende
erforderligt budgetanslag för projektet överförs tillkommande budgetår efter
framställan till ekonomikontoret. Dessa projekt behöver inte behandlaspolitiskt.

- Investeringarunderstigande 300 tkr. Äterstående anslag per projekt överförs om det
återstående anslaget överstiger ett basbelopp. Det förutsätter att förvaltning/nämnd på
totalnivå inte har överskridit budgetanslaget. Framställan inlämnas till
ekonomikontoret.

Totalt uppgår kompletteringsbudgetentill 24 091 tkr.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-03-30.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 54.
Kommunstyrelsensprotokoll 202 0-06-02, § 102.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens Förslag

 

ät godkänna 2010 års kompletteringsbudget om totalt 24 091 tkr, vilketFu'
finansierasgenom upplåning samt

a_tt godkänna fastighetsenhetens äskande om 660 tkr, vilketfår finansierasgenom
upplåning.
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§35

INRIKTNING FÖR BUDGET 2011

Dnr: LKS 10-212-041

Ekonomikontorethar efter samråd med kommunstyrelsens budgetberedningoch
kommunchefenutarbetat forslag till budgetramar 2011. Det ekonomiska resultatet, enligt
budgetberedningens förslag, uppgår till 5,1 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinsterom 5
mnkr varför resultatet enligt kommunallagensbalanskrav uppgår till 0,1 mnkr.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-24 med inriktningsforslag för budget 2011.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 103.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg, att alla
kommuninnevånare som har fyllt 70 år ska få åka gratis under lågtrañktid med
kollektivtrafiken inom hela kommunen from. 1 januari 2011 varvid praktisk hantering och
finansiering (500 tkr) skall ske i samråd med Västtrafik.

Ronald Rombrant (LP), Klas-Göran Hemiksson (S), Elisabeth Larsson (KD) och Hans
Nordlund (M): bifalltillKS förslag samt Roland Karlssons tilläggsyrkande.
Christina Rörvall-Dahlberg (C): bifall till kommunstyrelsens forslag och Roland Karlssons
tilläggsyrkande samt tillägg, att uppdra åt bildningsnämndenatt lägga fram förslag på hur
vårdnadsbidragetkan införas from. 20] l-01-01.

Inge Löfgren (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring, att 5 mnkr skall sparasin på utvecklingsenheten,näringslivsenhetenoch fastighetsenheten.

Stig Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag och i stället, att kommunfullmäktigesom
ett absolut minimum bejakarnämndernas budgetkrav. Dessutom att kommunen av regeringen
lcräver' att centralt beslutade och lagstadgad verksamhet såsom LSS också blir centralt
(nationellt) finansierad, d.v.s. att ”humana reformer” också måste finansieras på ett for
kommunen och vårdbehövandehumant och rättvist sätt.

Bifall till Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Elisabeth Larsson (KD), Roland Karlsson (FP) och Hans Nordlund (M): bifall till Christina
Rörvall-Dahlbergstilläggsyrkande.

Göte Nyberg (S) och Klas-Göran Henriksson (S): avslag på Christina Rörvall-Dahlbergs
tilläggsyrkande.

.lan-ErikAndersson (S): bifalltill kommunstyrelsens forslag.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens yrkande mot Stig Berlins
avslagsyrkande.

Proposition på Roland Karlssons mil. tilläggsyrkande om fria resor i kollektivtrafiken för
kommuninnevånareöver 70 år.

Proposition på Christina Rörvall-Dahlbergs mfl. tilläggsyrkande om införande av

vårdnadsbidrag.

Proposition på Stig Berlins ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens yrkande mot
Stig Berlins avslagsyrkande och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mil. tilläggsyrkande om fria resor i
kollektivtrafiken för kommuninnevånare över 70 år och finner, att kommunfullmäktige
beslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Christina Rörvall-Dahlbergs mil. tilläggsyrkande om

införande av vårdnadsbidragoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet. ”

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill Christina Rörvall-Dahlbergsmfl. tilläggsyrkande.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja-röster, 19 nej-röster och i ledamot som avstår att
avslå Christina Rörvall-Dahlbergsmfl. tilläggsyrkande(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Stig Berlins ändringsyrkande och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ökningen på 10,1 mnkr som tilldelas socialförvaltningen riktas mot
_

äldreomsorgen, dels för att uppnå genomsnittlig grundbernanningpå samtliga vård
och omsorgsboenden enligt SKL:s jämförelsetal, gås utveckling av ledarrollen,

Från det justerade protokollet rätt utdraget intygar:
“
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kompetenshöjning och kompetensutveckling for medarbetare och ledare inom
vård och omsorg,

g fastställa inriktningsramarför budget 201 l,

g uppdra åt nämnder och styrelser att omgående påbörja anpassning av
Verksamheterna till inriktningsramama samt parallellt med detta utarbeta förslag
tillmål för verksamheternasamt

ag alla kommuninnevånare som har fyllt 70 år ska få åka gratis under lågtrañktid
med kollektivtrafikeninom hela kommunen ñ'.o.m. 1 januari 2011 varvid praktisk
hantering och finansiering (500 tkr) skall ske i samråd med Västtrafik.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamötema Stig Berlin och Per-Gunnar Ahlström, båda (K), skriftlig
reservation.
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Ärende: Inriktning för budget (tilläggsyrkandeang. vårdnadsbidrag),§ 85
NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
S Göte Nyberg _

FP Ann-Charlotte Strömwall _
_
j

Klas-GöranHenrikssonC0
:X2
><l
><5
>< HIHI

FP ?Ö9.. D.. 'Pi'3 ä.'33iill
:X1 HHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIPer-GunnarAhlström _

- Stig Berlin
Sven-GunnarGunnarsson

-Marie Söderström

i
_
_

Carina Wallström _
2
-
S

><><><><1><><><fa? UC?E CDø-›- W ÖE nun- CD U3 O5

l Bernt Ortner'

i
-
_
_
_
-
_
_

Sj
-

:
-
_
_
-
i
K
K

M

C
C
S
"Gerd Persson
 Jan Ivarsson

_
2

-
I

-
-
L
-

X
X
X

i><><><i

NNNNNXNXNNNNM
><1§><1><><

KD

LP
LP_
M-

Illåålååå
N

><l

>< HIIIIHHHIIEIIIIHIIIIIIIHIIIIIII
 

   
  

F-Å O\ ›-t © »uu

“ZF

4 (TX/larvJUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2010»›06-23 41 (49)

Kommunistiska Partiet reservation mot Budgetramar för 2011.

kommunistiska Partiet anser att kommunfullmäktige som ett absolut minimum måste
bejaka nämndernas budgetkrav.

Det pågår en debatt l kommunen där "vissa politiker" anklagas för att inte respektera
tjänstemännens arbete.
Med tanke på den debatten bör väl fullmäktige visa all respekt för de bedömningar
kommunens tjänstemannakoliektivihop med nämndernas politiker gjort när man
äskai: medei till sin verksamhet.
För oss är det också uppenbart att nämnderna (politiker och tjänstemän) i sina
yrkande redan prutat och tänjt sig under möjligheternasgräns.
Trots detta blir KS förslag till fullmäktige att vi också skall lägga på nämnderna ett
sparbetlng på 1,5 % baserat på förra årets budgetnivå.
Det innebär att tilldelningen blir 38,8 miljonerkr mindre än de bedömningarman
gjort ute l verksamheten.
Kan ifrågasättande: av kommunens tjänstemän bli mer totalt.

Bristen på pengari kommunerna är inte given av en naturlag.
Det är politiska beslut på regeringsnlvå.
Motiveringen till nedskärnlngsbudgeten, att regeringen inte kommer att ge några
extrapengar för 2011 mä vara korrekt ur en ekonomi tjänstemans perspektiv.
Men den politiska delen av kommunledningen, "vissa politiker" borde se till helheten
och kräva att staten/regeringen minst finansierarden del man lagstiftat om.
Det finns tili och med ett majoritets beslut l fullmäktige att vi skall ställa dessa krav.

Kommunstyrelsens budgetförslag kommer knappt att räcka till vår lagstadgade
verksamhet.
Det kommer att bl! katastrofalt för både personal, vård och omsorgsberoendeoch
skola.
Men detta tycks vara underordnat.
Men ansvariga kommunpolitikersstora bekymmer, borde i detta perspektiv vara att
man gjorts till regeringens verktyg för att verkställa nedrustningen av den offentligt
tillgängligaservicen.
'C1\liiansen" gillarsjälvklart det ideologiska läget och har förvaltat detta
regeringsbudskap och redskap för att säija kommunens tillgångaroch Eägga ut allt
mer på entreprenad.
Men ansvariga politiker borde sätta ned foten och kräva mer pengar till
kommunerna.

Alla vet att en satsning på större offentlig sektor är ciet säkraste sättet att skapa
sysselsättning.
Behoven inom vård, skola och omsorg är enorma och fler människor E verksamheten
skulle komma hela folket till godo l form av högre kvalitet och kortare köer.
Det ñnns ingen anledning att tiotusentals människor går arbetslösa, medan de som
ñnns kvar på arbetsplatsernastressar sig sjuka i ett allt tuffare tempo.
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Det är enligt vår uppfattning slöseri att acceptera budgettak och lögner om att det
saknas pengar.
KS presenterar sin budget som att "socialnämnden tilldelas 10.1 mnkr som riktas till
äldreomsorgen"etc.
Inte heller det stämmer med verkligheten.
çannlngen är att Socialnämnden får sina krav prutade med 14,5 mnkr.
Aven detta ett grovt underkännandeav kommunens tjänstemäns bedömning av de
verkliga behoven.

Vi anser att kommunfullmäktigesom ett absolut minimum bejakar nämndernas
budgetkrav.
Vi anser också att kommunen av regeringen kräver att centralt beslutade och
lagstadgad verksamhet såsom LSS också blir centralt (nationellt) finansierad.
Det vill säga att "humana reformer" också måste finansieras, på ett för kommunen
och de vårdbehövande, humant och rättvist sätt.

Dessa krav fick inte majoritetens gehör.
Vi reserverar oss därför mot budgetramarna för 2011

Kommunistlska Partiet Lysekil 23/6 2011

Stig Berlin Per-GunnarAhlström
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§ 86

REVIDERING AV FINANSPOLICY FÖR LYSEKILSKOMMUN MED BOLAG

Dnr: LKS 09-448-040

Kommunstyrelsenbehandlade2010-02-03, § 21, ärende angående revideringav ñnanspolicy
för Lysekilskommun med bolag. Kommunstyrelsen beslutadeatt återremittera ärendet till
ekonomienheten för kompletterandeutredning.

Beredning

Kommunstyrelsensprotokoll 2010-02-03, § 21.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-05-27 inkl. ñnanspolicy.
Komplettering tillordlista i reviderat förslag till finanspolicy.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 100.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Sven-GunnarGunnarsson (S): bifall tillkommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): att finanspolicyns innehålländras enligt följande:

l. att stycke 3 under punkten 4. l .1 ändras tili ”Avseendeborgen skall en årlig
borgensavgift om 0,25 % per år uttagas beräknatpå utestående borgensbelopp”

2. att genomsnittligt vägd kapitalbindningstidi Lysekilskommunkonceminte får
understiga 3 år

3. att högst 25 % av låneportfoljen får förfalla inom närmaste 12 månaders period
(ändring i ”Riskinst1uktion, punkt 2)

4. att genomsnittligt vägd räntebindningstidi Lysekilskommunkoncern inte får
understiga 2 år (ändring i ”Riskinstrukti0n, punkt 2)

5. att ñnanspolioynskall tillämpas i hela kommunkoncernenfr.o.n1. att beslutetvunnit
laga kraft

6. att Kommunchefen ges i uppdrag att till kommunstyrelsemötet 2010-09-01 beskriva
i och föreslå en s.k. internbankslösninganpassad tillLysekilskommunkoncernsamt att i

den mån detta påverkarñnanspolicyn, ävenså föreslå förändringar i denna

Torbjörn Stensson (S) och Inge Löfgren (MP): bifalltillRonald Rombrants yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:
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Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. yrkande i att-sats l att
stycke 3 under punkten 4. l .I ändras till ”Avseendeborgen skall en ärlig borgensavgift om
0,25 % per år uttagas beräknatpå utestående borgensbelopp”.

Propositionpå kommunstyrelsens forslag mot Ronald Rombrants m.fl. yrkande i att-sats 2 att
genomsnittligt Vägd kapitalbindningstidi Lysekilskommunkoncern inte får understiga 3 år.

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. yrkande i att-satsema
3-6.

Proposition på kommunstyrelsens forslag i övriga delar.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag mot Ronald Rombrants m.fl.
yrkande i att-sats l. Ordföranden finner, att kommunfullmäktige beslutarbifalla
kommunstyrelsens forslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:
Ja-röst for bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillRonald Rombrantsm.fl. ändringsyrkandei att-sats l.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 23 ja-röster, 3 nej-röster och 7 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens forslag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl.
yrkande i att-sats 2 och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Onnöstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst for bifalltill kommunstyrelsens forslag.

Nej-röst for bifalltillRonald Rombrants m.fl. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 22 ja-röster, 3 nej-röster och 8 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens forslag (se omröstningsbilaga).
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants mfl.
yrkande i att-satserna 3-6 och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övriga delar och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa redovisat förslag till ñnanspolicy med åtföljande riskinstruktion för
Lysekilskommun samt dess helägda bolag,

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

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

att kommunkoncernens finansfunktion skall organiseras enligt
kommunledningskontorets alternativ 3. Detta innebär, att kommunens
ekonomienhet i samråd med bolagens företrädare svarar för handläggning inför
beslut vid upplåningsärenden. Bokföring och redovisning av räntor, amorteringar
och övriga lånekostnader sker hos respektive upplånande juridisk person, d.v.s.
kommunen eller aktuellt bolag, samt

att ñnanspolicyn och dess tillämpning utvärderas i samband med årsredovisningen
för år 2010.
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Ärende: Revidering av ñnanspolicy, § 86, Ronald Rombrants yrkande i att-sats 3-6. NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 
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§ 87

REVIDERING AVVERKSAMHETSOMRÃDEFÖR VA

Dnr: LKS 08-59-346

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

Nya områden som skall ingå i verksamhetsområdeför vatten (VA) och avlopp (S och D) enligt
redovisade kartor:

Towemyr 1 - Fastigheterna Skaftö-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 ska!! Zlfgå ur verksanzhetsornrådeför1111191100 enligt redovisadkarta:

Preemraffs industriområde, fastigheten Sjöbol 2:5 mfl. Verksamhetsområdetersätts av
Llpprättat avtal.

Beredning

LEVA i LysekilsPM 2010-05-12.
LEVA i Lysekilsstyrelsepretokoll 2010-05-25.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § 1 11.

Kommunfullmäktigebeslutari enlighet med kommunstyrelsens forslag

att revidera verksamhetsomrädetför VA i enlighet med upprättat förslag.
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§88

GRANSKNINGSRAPPORT- ÖVERSIKTLIGGRANSKNING AVVALNÄMNDEN

Dnr: LKS 10-209-009

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat Valnämnden.
Granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport 2010-04-27.

Beredning

KPMGzs skrivelse 2010-05-24 med granskningsrapport.

Kommunfullmäktigebeslutar

att anteckna rapporten.
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