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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M)
Margareta Carlsson (S) Camilla Carlsson (FP)
Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 § 6
Roland Karlsson (FP Bengt Andreasson (LP)
Torbjörn Stensson (S) .

Siv Linnér (S)
Annika Dahlberg(FP) ElisabethÅkerman (M) t.o.m. 17.20 § 6
Yngve Berlin (K) FredrikLundqvist (M) from. 17.20 § 6
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Klas Mellgren (S)
Ronald Rombrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Yngve Larsson (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Anneli Strand (S)
Emma Nohrén (MP)
Hans Nordlund (M)
ThomasNilsson (S)
Håkan Smedja(V)
Britt-MarieKjellgren (K)
Carina Wallström (S) t.0.m. 16.15 § 6.
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Gunnel Pettersson (S)
Marita Formell-Lagrell (M)
ThomasFalk (SP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Maria Forsberg (S)
Britt-Marie Govik (FP)
Anders Nilsson (S)
Per-GunnarAhlström (K)
Fredrik Christensson (C)
Tom Govik (FP)
Inge Löfgren (MP)
Marianne Larsson (FP)
FilipNordqvist (Obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda konnnunfullmäktige, 34 ordinarie ledamöter och 6 ersättare
närvarande.
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§6

BUDGET 2011 SAMT VERKSAMHETSPLANFÖR 2012 OCH 2013
Dnr. LKS 10-212-041

Kommunstyrelsensbudgetberedninghar under hösten arbetatoch berett ärendet och
sammanställtslutligt försiag tillbudget för 2011 vid avslutandemöte 2010-10-20. Förslaget
baseras på kommunfullmäktigesbeslut2010-06-23 om inriktning för budget 2011
innefattandebl. a en generellt effektiviserings-och besparingskravom 1,5 % motsvarande
10,4 mnkrvilketfördelats på samtliga nämnder.

Resultatet i kommunfullmäktigesbeslutom imiktningsramai'uppgick tillplus 5,4 mnkr.
Budgeterat resultat för 201 l enligt budgetberedningensförslag uppgår 2,6 mnkr varav 2,5
mnkr avsätts till framtida pensionsutbetalningar.

Skatteintäkternabaseras på en oförändrad utdebiteringom 22,49 kronor per skattekronaoch
ett innevånarantalom 14 585. Jämfört med rambesluteti juni månad beräknasskatteintäkterna
och den komrnunalekonomiskautjämningen öka med 3,3 mnkr. Enligt regeringens
budgetproposition tillförskommunen ett extra anslag 2011 med 3,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse, 2010-10-20.
Budgetberedningensbudgetförslag.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-03, § 184.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP):

AVSEENDEEKONOMI

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en handiingsplan syftande tillatt skapa ett stabilt
och varaktigt ekonomiskt överskott där resultatet för verksamhetsåret2014 skall uppgå till 3
% av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift och med delmålet 1,5 % är 2012.

2. Tilldela socialnämnden budgetram om 286,1 mnkr att användas inom nämndens samlade
ansvarsområde och att socialnämnden inom ramen för tilldelademedel samt med stöd av

statliga Stimulansbidragför 2011 så långt möjligt arbetar med imiktning i enlighet med
kommunfullmäktigesbeslut 85/2010 att förstärka äldreomsorgen.

AVSEENDEKOMMUNENS POLITISKA ORGANISATION

3. Uppdra åt kommunstyrelsen att på kommunfullmäktigessammanträde2010-1246 lämna
förslag på Följande förändringar av Iruvarande politiska organisation:

Genomföra en uppdelning av nuvarande socialnämndensverksamhetsområde innebärande, att
nuvarande verksamhetsområdedelas på två nänmder, en Socialnämnd och en vård- och
omsorgsnämnd. Fördelningen av verksamheternaskall i huvudsak grunda sig på den
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uppdelning av Verksamheternasom redovisades i genomlysningenav socialnämndens
verksamhet2009. Vardera nämnden skall ha 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ansvaret för planprocessen enligt gällande lagstiftningöverflyttasfrån miljö- och
byggnadsnämndentillkommunstyrelsen.

Under kommunfullmäktigebildasen miljöberedningmed i huvudsak följande uppdrag:
o Med ett kommunövergripandeperspektiv bevakaoch följa upp utvecklingen av miljö-

och klimatfrågorna.

o Föreslå insatser för att öka engagemang och insatser för ett systematisktmiljöarbete
och en hållbarutveckling såväl i kommunensom organisation som i samhället i stort.

o Föreslå insatser fören övergång till förnyelsebar energi i samhället i stort.

o Bevaka att miljöpoiicyn genomsyrar övergripande planering som översiktsplan,
boendestrategi, framtagande av styrdokument samt att klimatstrategin följs upp.

e Vara rådgivande och initierande i förhållandetill kommunensmiljö- och
energistrategiplanering.

e Genomföra regelbunden avstämningarmed berörda nämnder och styrelser kring
beredningensarbete.

Miljöberedningenföreslås få 11 ledamöter. De partier, som inte bereds plats i beredningennär
den utses, skall få adjungeraen ledamot i beredningen.

Yngve Berlin (K):

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och 8.

Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkterna2-5, 9 och 13.

l. Att kommunen som ett absolut minimum bejakarnämndernas ursprungliga budgetkrav.

2. Att nämnderna har rätt att begära tilläggsanslagcin/när verksamhetenspolitiska mål och
kvalitet hotas.

3. Att kommunledningen redovisar hur man verkställt2009 års budgetbeslut- att av

regeringen kräva att centralt beslutadoch lagstadgad verksamhetsåsom LSS också blir
centralt/nationelltfinansierad.

4. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa vad
kommunstyrelsens prioritering av ”strandpromenaden”och projektet ”Norra hamnstranden”
hittillskostat skattekollektivet.
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Ronald Rombrant (LP):

1. Att kommunstyrelsens förslag om borgensavgift om 0,25 % per år ändras till0,60 °/o per år
att gälla from. 20l1-0l-01.

2. Att kommunstyrelsens förslag i punkt 6 angående mål för 2011 följaktligenuppjusteras
från 0,1 till2,9 nrnkr.

I övrigt bifalltillövriga delar i kommunstyrelsens förslag samt tillRoland Karlssons
tilläggsyrkanden.

Ajournering

Kommunfullmäktigessammanträdeajourneras under tiden 17.00-17.20. Efter ajournering
genomförs ett förnyat upprop då det konstateras, att kommunfullmäktigeär församlat med 34
ordinarie ledamöter och 6 ersättare.

Håkan Smedja(V):

Att återremittera kommunstyrelsens förslag och att särskildhänsyn tas till redovisade
konsekvensbeskrivningar.

inge Löfgren(MP)

Avslagpå kommunstyrelsens förslag och i stället att skära 15 mnkr i exploatering och
investeringar och tillföra 3 mnkr till fler lärare och höjda lärarlöner, tillföra7 mnkr till sociala
området vilketger en resultatiörstärkningmed 5 mnkr.

Mats Karlsson (M) och Christina Rörvall-Dahlberg(C):

Bifall tillRoland Karlssons och Ronald Rombrants yrkandensamt i övrigt till
kommunstyrelsens förslag.

Roland Karlsson (FP):

Bifall tillRonald Rombrants yrkandensamt övriga delar i kommunstyrelsens förslag.

Följande avseende borgen för bolagen:

Kommunstyrelsen ges rätt att för åren 2010 och 2011 för kommunen ingå borgen såsom för
egen skuld för LysekilsStadshus ABzs låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebelopp
om totalt 116 735 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsen ges rätt att för åren 2010 och 201 1 för komnruziexi ingå borgen såsom for
egen skuld för LysekilsbostäderAB:s låneförpliktelser'om totalt 375 000 000 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
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Kommunstyrelsen ges rätt att for åren 2010 och 2011 för kommunen ingå borgen såsom för
egen skuld för LEVA i LysekilABzs låneforpliktelserom totalt 269 471 372 kronor, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Yngve Berlin (K): avslag på Roland Karlssons tilläggsyrkandei punkt 3 om den politiska
organisationen samt på Ronald Rombrants tilläggsyrkande.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag samt Roland Karlssons yrkande
om borgen och punkt 3 om den politiska organisationen. Avslagpå Ronald Rombrants
yrkanden.

Torbjörn Stenson (S): bifalltillRoland Karlssons yrkande ipunkterna l-3 samt Ronald
Rombrants ändringsyrkandeni kommunstyrelsens forslag punkterna 4 och 6. I övrigt bifalltill
kommunstyrelsens forslag.

Inge Löfgren (MP): bifalltillRoland Karlssons yrkande ipunkt 1.

Yngve Berlin (K): att avskaffa mötesarvodena for kommunfullmäktigefr.o.m. 2011-01-01.

Ajournering

Kommunfullmäktiges sammanträdeajourneras under tiden 19.30-20.05. Efter ajournering
genomförs ett förnyat upprop då det konstateras, att kommunfullmäktigeär törsamlat med 34
ordinarie ledamöter och 6 ersättare.

Propositionsordning

Propositionpå Håkan Sittedjas återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag. Om
kommunfttllmäktigebeslutaravgöra ärendet idag proposition på KS förslag.

Propositionpå Inge Löfgrens yrkandemot avslag.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 1 att komrnunfttllmälctige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att revidera och beslutaom regler och villkorför ekonomiskt stöd
och bidragtillFolkets hus och pensionärsföreningar och liknande allmännyttiga föreningar for
vilket2,2 mkr avsätts i kommunstyrelsens budget 2011 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att avsätta 2,5 mkr tillpensionsskuld.

Proposition på konnnunstyrelsens förslag i punkt 3 att fastställa följande taxor och avgifter
från och med 2011-01-01:
Taxa for Iniljö- och byggnadsnämndensuppdragsverksamhet i Lysekilskommun enligt
bilaga.
Taxor for småbåtshamnai*enligt bilagaAi budgetförslaget.
Socialnämndens taxor enligt bilagaB i budgetförslaget.

Proposition på kommunstyrelsens forslag i punkt 4 att under 2011 ta ut en borgensavgift om

0,25 % av konnnunens bolag mot Ronald Rombrant mfl. yrkande om en borgensaxigift på
0,6%.
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Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 5 att fastställa en investeringsbudget om

29,4 mkr. i

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 6 att fastställa, att kommunens finansiella
mål för 2011 är ett överskott om minst 0,1 mkr efter avsättning till pensioner samt att

investeringarna ska finansieras med egna medel mot Ronald Rombrant rn.fl. yrkande om ett
finansiellt :nål på 2,9 mnkr.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 7 att uppdra åt kommunledningskontorets
ekonomienhet att se över kommunens ekonomiska styrprinciper och utarbeta ett uppdaterat
förslag.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 8, att respektive nämnd per februari, april,
augusti och oktober i kommunstyrelsen ska redovisa en Lippföljning av nämndens ekonomi
samt i det fall underskott prognostiseras, förklaringar samt åtgärder för att eliminera
underskottet mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 9 att fastställa de politiska målen enligt
bilaga C i budgetförslaget samt att genomföra en översyn och uppdatering av de politiska
målen 2012 tillkommunfulimäktige i juni 2011.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 10 att uppdra åt kommunledningskontorets
ekonomienhet att genomföra de ekonomiska regleringar mellan nämnder och styrelser som

föranleds inom kommunkoncernen.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 11 att samordning av investeringsbehovetav

möbler, inventarier mm. beroende på gymnasiets beräknade flytt år 2012 till ny skola vid
Rinkenäs ska samordnas mellan bildningsnäinnden och Lysekil-Sotenäs gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd.Anslag för ändamåletkommer att anslås i budget för 2012.

Propositionpå kommunstyrelsens forslag i punkt 12 att investeringsanslag för småbåtshamnai*
kommer att behandlas under år 2011 i samband med kommunens ställningstagande i frågan
om småbåtshamnamasorganisation.

Proposition på koimnunstyrelsens förslag i punkt 13 att notera, att utdebiteringen av

kommunalskatt for år 2011 fastställts till22,49 kr.

Propositionpå Roland Karlssons mfl. tilläggsyrkandei punkt l mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.

Propositionpå Roland Karlssons mfl. tilläggsyrkandei punkt 2 mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.

Proposition på Roland Karlssons mfl. tilläggsyrkandei punkt 3 mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.

Proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt latt kommunen som ett absolut
minimum bejakarnämndernas ursprungliga budgetkrav mot avslag.
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Propositionpå Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt 2 att nämnderna har rätt att begära
tilläggsanslagein/när verksamhetenspolitiskamål och kvalitet hotas mot avslag.

Propositionpå Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt 3 att kommunledningenredovisar hur
man verkställt2009 års budgetbeslut- att av regeringen kräva att centralt beslutadoch
lagstadgad verksamhet såsom LSS också blir centralt/nationelltfinansieradmot avslag.

Propositionpå Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt 4 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
till kommunfullmäktigeredovisa vad KS prioritering av ”strandpromenaden”och projektet
”Norra hamnstranden” hittillskostat skattekollektivetmot avslag.

Propositionpå Roland Karlssons mil. yrkandeom borgen för bolagen.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeom slopade arvoden i kommunfullmäktigemot avslag.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 14 att i övrigt fastställa 2011 års budget
samt plan för år 2012-2013 enligt upprättat förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Håkan Smedjasåterremissyrkandemot att avgöra ärendet
idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandemot avslag och finner, att

kommunfulimäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 1 att

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera och besluta om regler och
villkorför ekonomiskt stöd och bidrag tillFolkets hus och pensionärstöreningai' och liknande
allmännyttiga föreningar för vilket 2,2 mkr avsätts i kommunstyrelsens budget 2011 mot

Yngve Berlins avslagsyrkande. Ordföranden finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att avsätta 2,5 mkr till
pensionsskuld och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 3 att fastställa följande
taxor och avgifter från och med 2011-01-01:
Taxa för miljö- och byggnadsnämndensuppdragsverksamhet i Lysekilskommun enligt
bilaga.
Taxor för småbåtshamnai'enligt bilagaA i budgetförslaget.
Socialnämndens taxor enligt bilagaB i budgetförslaget.

Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 4 att under 2011 ta ut en

borgensavgift om 0,25 % av kommunens bolag mot Ronald Rombrant mil. yrkande om en

borgensavgift på 0,6 % och finner, att kommunfullmäktige beslutarbifallaRonald Rombrants
mil. yrkande.
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Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Nej -röst för bifalltillRonald Rombrantsmfl. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 16 ja-röster och 24 nej-röster att bifallaRonald Rombrants
mfl. yrkande(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 5 att fastställa en

investeringsbudget om 29,4 mkr och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 6 att fastställa, att
kommunens finansiella måi för 2011 är ett överskott om minst 0,1 mkr efter avsättning till
pensioner samt att investeringarna ska finansieras med egna medel mot Ronald Rombrant
m.fl. yrkande om ett finansiellt mål på 2,9 mnkr och finner, att kommunfullmäktige beslutar
bifallaRonald Rombrants mfl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 7 att uppdra åt
kommunledningskontorets ekonomienbet att se över kommunens ekonomiska styrprinciper
och utarbeta ett tzppdaterat förslag och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla
förslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 8, att respektive nämnd
per februari, april, augusti och oktober i kommunstyrelsen ska redovisa en uppföljning av

nämndens ekonomi samt i det fall underskott prognostiseras, förklaringarsamt åtgärder for att
eliminera underskottet mot Yngve Berlins avslagsyrkande. Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens forslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 9 att fastställa de
politiska målen enligt bilaga C i budgetförslaget samt att genomföra en översyn och
uppdatering av de politiska målen 2012 till kommunfullmäktige i juni 2011 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 10 att uppdra åt
koinmunledningskontorets ekonomienhet att genomföra de ekonomiska regleringar mellan
nämnder och styrelser som föranleds inom kommunkoncernen och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt ll att samordning av

investeringsbehovet av möbler, inventarier mm. beroende på gymnasiets beräknade flytt år
2012 tiil ny skola vid Rinkenäs ska santordnas mellan bildningsnämndenoch Lysekil-Sotenäs
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd.Anslag för ändamåletkommer att anslås i budget för
2012. Ordföranden finner, att konnnunfullinäktigebeslutarbifallaförslaget.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 12 att investeringsanslag
för småbåtshamnar' kommer att behandlas under år 2011 i samband med kommunens
ställningstagande i frågan om småbåtshamnarnas organisation och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 13 att notera, att

utdebiteringen av kommunalskatt för år 2011 fastställts till 22,49 kr och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl. tilläggsyrkandei punkt l mot

Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland
Karlssons m.fl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl. tilläggsyrkandei punkt 2 mot

Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland
Karlssons m.fl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons m.fl. tilläggsyrkandei punkt 3 mot

Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland
Karlssons m.fl. yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillRoland Karlssons mil. yrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresttltat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 34 ja-röster och 6 nej-röster' att bifallaRoland Karlssons
mfl. yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt latt kommunen som

ett absolut minimum bejakarnämndernasursprungliga budgetkrav mot avslag och finner, att

komtnunfirllmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt 2 att nämnderna har
rätt att begära tilläggsanslagom/när verksamhetenspolitiska mål och kvalitet hotas mot

avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt 3 att

koimnunledningenredovisar hur man verkställt2009 års budgetbeslut- att av regeringen
kräva att centralt beslutadoch lagstadgad verksamhet såsom LSS också blir centralt/nationellt
finansieradmot avslag. Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkandei punkt 4 att

kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillkommunfullmäktigeredovisa vad KS prioritering av
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”strandpromenaden”och projektet ”Norra hamnstranden” hittillskostat skattekollektivetmot

avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl. yrkandeom borgen för bolagen
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeom slopade arvoden i
kommunfullmäktigemot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 14 att i övrigt fastställa
2011 års budget samt plan för år 2012-2013 enligt upprättat forslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

l. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera och besluta om

regler och villkor för ekonomiskt stöd och bidrag tili Folkets hus och
pensionärsföreningaz' och liknande allmännyttiga föreningar för vilket 2,2 mnkr
avsätts i kommunstyrelsens budget 2011.

2. Avsätta2,5 mnkr tillpensionsskulcl.

3. Fastställa följande taxor och avgifter från och med 201 1-01-01:
Taxa för miljö- och byggnadsnämndensuppdragsverksamhet i Lysekilskommun
enligt bilaga.
Taxor för småbåtshamnareniigt bilagaA i budgetförslaget.
Socialnämndens taxor enligt bilagaB i budgetförslaget.

4. Under 201 l ta ut en borgensavgift om 0,6 % av kommunens bolag.

5. Fastställa en investeringsbudget om 29,4 mnkr.

6. Fastställa, att kommunens finansiella :nål för 2011 är ett överskott om minst 2,9
mnkr efter avsättning till pensioner samt att investeringarna ska finansieras med
egna medel.

7. Uppdra åt konnnunledningskontorets ekonomienhet att se över kommunens
ekonomiska styrprinciper och utarbeta ett uppdaterat förslag.

8. Respektive nämnd ska per februari, april, augusti och oktober i kommunstyrelsen
redovisa en uppföljning av nämndens ekonomi samt i det fall underskott
prognostiseras, förklaringarsamt åtgärder för att eliminera underskottet.

9. Fastställa de politiska målen enligt bilagaC i budgetförslaget samt att genomföra
en översyn och uppdatering av de politiska målen 2012 till konmnlnfullmäktige i
juni 201 l.

10. Uppdra åt kommunledningskontoretsekonomienhet att genomföra de ekonomiska
regleringarmellan irämnder och styrelser som föranleds inom kominunkoncerneia.
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ll. Investeringsbehovet av möbler, inventarier mm. beroende på gymnasiets

12.

13.

14.

15.

16.

beräknade flytt år 2012 till ny skola vid Rinkenäs ska samordnas mellan
bildningsnämndenoch Lysekil-Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd.
Anslag för ändamåletkommer att anslås i budget för 2012.

investeringsanslag för småbåtshamnar kommer att behandlas under år 2011 i
samband med kommunens ställningstagande i frågan om småbåtshamnarnas
organisation.

Kommunfullmäktige noterar att utdebiteringen av kommunalskatt för år 2011
fastställts till22,49 kr.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan syftande tillatt

skapa ett stabiltoch varaktigt ekonomisktöverskott där resultatet för
verksamhetsåret 2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, Iltjämningoch
fastighetsavgiftoch med delmålet 1,5 % år 2012.

Socialnämndentilldelasen budgetram om 286,1 mnkr att användas inom
nämndens samlade ansvarsområde och att socialnämnden inom ramen för
tilldelademedel samt med stöd av statliga Stimulansbidragför 2011 så långt
möjligt arbetarmed inriktning i enlighet med kommunfullmäktigesbeslut 85/2010
att förstärka äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att på kommunfullmäktigessammanträde2010-
12-16 lämna förslag på följande förändringarav nuvarande politiska organisation:

Genomföra en uppdelning av nuvarande socialnämndens verksamhetsområde
innebärande, att nuvarande verksamhetsområdedelas på två nämnder, en

Socialnämnd och en vård- och onrsorgsnämnd. Fördelningen av verksamheterna
skall i huvudsak grunda sig på den uppdelning av verksamheternasom

redovisades i genomlysningenav socialnämndens verksamhet 2009. Vardera
nämnden skall ha 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ansvaret för planprocessen enligt gällande lagstiftningöverflyttas från miljö-
och byggnadsnämndentillkommunstyrelsen.

Under konnnunfullniäktigebildasen miljöberedningmed i huvudsak följande
uppdrag:

H Med ett kommunövergripandeperspektiv bevaka och följa upp
utvecklingen av miljö- och klimatñågorna.

= Föreslå insatser för att öka engagemang och insatser för ett systematiskt
miljöarbeteoch en hållbarutveckling såväl i kommunen som

organisation som i samhället i stort.

H Föreslå insatser för en övergång till förnyelsebar energi i samhället i
stort.
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I Bevaka att miljöpolicyngenomsyrar övergripande planering som

översiktsplan, boendestrategi, framtagande av styrdokument samt att

klimatstrateginföljs upp.

H Vara rådgivande och initierande i förhållandetillkommunensmiljö-
och energistrategiplanering.

i' Genomföra regelbunden avstämningal'med berörda nämnder och
styrelser kring beredningensarbete.

Miljöberedningenföreslås få ll ledamöter. De partier, som inte bereds plats i
beredningennär den utses, skall få adjungeraen ledamot i beredningen.

17. Kommunstyrelsen ges rätt att för åren 2010 och 2011 för kommunen ingå borgen
såsom för egen skuld för Lysekils Stadshus AB:s låneförpliktelserupp tillett totalt
högsta lånebeloppom totalt 116 735 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

18. Kommunstyrelsen ges rätt att för' åren 2010 och 2011 för kommunen ingå borgen
såsom för egen skuld för LysekilsbostäderAB:s låneförpliktelset'om totalt
375 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

19. Kommunstyrelsen ges rätt att för åren 2010 och 2011 för kommunen ingå borgen
såsom för egen skuld för LEVA i LysekilAB:s låneförpliktelsei'om totalt 269 471
372 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

20. 1 övrigt fastställa 2011 års budget samt plan för år 2012-2013 enligt upprättat
förslag.

Reservation

Mot beslutetanmäler Yngve Berlin (K) skriftlig reservation.
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Obunden Nordqvist
S

I NÄRVARO-I OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 6

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mars Karlsson K_
Margareta Carlsson -i
Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson _-
Torbjörn Srensson 21
Annika Dahlberg ZZ
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strörnwall
Gerd Persson Jan Ivarsson
Ronald Ronrbranr _-
Klas-GöranHenriksson
:-
-i
-I
_-
_-

Per-Åke Johansson CamillaCarlsson
_-
_-
_-
-K
_-
_-
_-
j:
_-
2-
_-
-i
-2
_--_

John Berntsson Fredrik Lundqvist
_-
_-

FP Tom Govik X X.ån-nä
-1

Birgitta Vikingsson Klas Mellgren
Marianne Larsson

E -I
_-   Sven-GunnarGunnarsson
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- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 6

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson _-
_-
_-

Roland Karlsson _-
Torbjörn Stenssen -i
Annika Dahlberg _-
Yngve Berlin i:
.Ann-Charlotte Strömwall
Gerd Persson Jan Ivarsson
Renalcl Rombrent _-
Klas-GöranHenriksson
-2
_-
-I
i_
_-

Per-Åke Johansson CamillaCarlsson
_-
_-
-2
-U
_-
-I
_-
_-
_-
_-
_-
-X
_-
_z_-
_-
-l
_-
-I
_-

X _-
Birgitta Vikingsson Klas Mellgren X
_-
_-
_-
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Medan högeraiiiansen och deras "starkeman" stojar och jublaröveratLrgan i c _adesiåsen klar.

politisk majoritet för sin nedskärningsbuciget,så ser vi i kommunistiska Partiet med förfäran på hur
detta beslutkommer att drabba verksamheten.

 
 
 Reservation § 184 Budget 2011 samt

............  

De ekonomiska ramar nämnderna räknat fram och begärt för sin verksamhet för 2011 blevkapade
med över 30 miljonerkr redan när kommunfullmäktigesjunlmötebeslutadeom budgetens villkor.
Man skall då veta att nämndernaspolitiker och tjänstemän redan lförsta läget anpassats ramen till
den absoluta smärtgränsen.

Som om detta inte var smärtsamt nog tog fullmäktige på Lysekilspartietsinitiativ beslutom att ändra
de finansiellamålenfrån 0,1 mkr till 2,9 mkr, det vilisäga krympa budgeten ytterligare 2,8 milj. Kr.

inte minst Socialnämndenskonsekvensbeskrivningav hur den stympade budgeten kommer att

drabba verksamhetenborde stämma tilleftertanke. Det ärsvärt att tro att fulimäktigemajoriteten
läst och förstått allvaret så som moderaten Gerd Persson, som l konsekvensens namn lämnarsitt

uppdrag i Socialnämnd och fullmäktige med omedelbarverkan,med motiveringen. "Jag kan inte ta

ansvar för den verksamhetsom kommer att erbjudas när ytterligare besparingargörs".

kommunistiska Partlets krav i budget stämmerväl överens med nämndernasformulerade behov,och
det är märkligtatt vissa fuilmäktigeiedarmötentar till brösttoner i taiarstoien när vi försvararde
ekonomiska ramar man själv varit med om att besluta i nämnder och styrelser. Det är väl att spotta
sig själv i ansiktet.

Vi står fast vid uppfattningen att det är”mer moraliskt att råna en bank än attspara på gamla och

sjuka", men oss veterligen har de alltflersnuskigt rika I Sverige inte behövt råna några banker för att
bli allt rikaresâ varför inte ta fasta på att de redan rika har blivit ännu rikare på folkets och den
offentliga sektorns bekostnadgenom beslut tagna i riksdag och regering.

Så vägen hit år inte längre än vägen dit. Pengarna finns isamhätiet, men enligt vår trppfattning på fet
ställe, märkvärdigareän så är det inte, det behöverman inte ens vara lokal jurist för att förstå.

Vi står också fast vid värt krav att kommunfullmäktigesom ett absolut minimum måste bejaka
nämndernasbudgetkrav. och att nämnderna måste ha rätt att begära tilläggsanslagom/när
verksamhetens politiska mål och kvalitet hotas

Detta innebär naturligtvisatt det blir omöjligt för kommunen att leva upp tiil det lokala
budgetbaianskravet. Men eftersom det inte saknas pengar/resurser i santhälletär detta ett politiskt
problem, tnte l första hand ett ekonomiskt.

Vi vägrar att blunda för verklighetenutanför iokaisamhäiieteftersom en sådan trängsyntbetskulle

göra även oss tillanhängare, verkställareoch förvaltare av den högerpoiltik regeringen Reinfeldt nu

tvingar på iydtga kommuner.

Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut på dessa grunder och i linje med våra egna konkreta

yrkanden
K

Den 28 november2010 kommunistiska Partiet Yngve
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§7

RENHÃLLNINGSTAXA2011
Dnr. LKS 10-418-406

Rambo AB har lämnat beslutsunderlagför renhållningstaxai Lysekilskommun. Nuvarande
renhållningstaxafor Lysekilskommun beslutadesav kommunfullmäktige2010-10-29, § 125.
Under 2010 har renhållningsverksamhetenkompletterats med källsortering av matavfall och
fram till septemberhar ca 1500 fastighetsägareövergått tillkällsortering av matavfall. Rambo
AB beräknadeatt ca 3000 fastighetsägare skulle övergå till källsortering av matavfall. Detta
innebär att budgeten 2010 ger utrymme för taxesänkning. Rambo AB villdå gynna de
fastighetsägare som källsorterar matavfall till separat insamling.

Beslutsunderlag

Rambo AB:s förslag till renhållningstaxai Lysekilskommun, 2010-11-02.
Kommunstyrelsensprotokoll 20 l 0-1 1-03, § 181

.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Inge Löfgren (MP): bifalltillkommunstyrelsens förslag i punkterna l och 3 med tillägg,att

införa varannanveckas hämtning som standard och månadshämtning för de som villsamt

avslag på kommunstyrelsens forslag i punkt 2.

Roland Karlsson (FP): avslag på Inge Löfgrens tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunñrllmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 1.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 mot avslag.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 3.

Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag i punkt l och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag i punkt 2 mot avslag och finner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens forslag.

Omröstning begärs.
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Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst för bifalltill Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 31 ja-röster och 9 nej-röster att bifallakommunstyrelsens
förslag (se onaröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 3 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställerproposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandemot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå Inge Löfgrens tilläggsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill Inge Löfgrens tilläggsyrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 9 ja-röster, 19 nej-röster och 12 ledamöter som avstår att
avslå Inge Löfgrens tiiläggsyrkande(se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

l. Kommunfullmäktigebeslutaratt renhållningstaxa2010 för bostäder
(hushållsavfall)och verksamhetermed hushållsliknandeavfall från och med 1

januari 201 1 ska justeras for enskildaabonnemangmed källsortering av matavfall
till separat insamling med en sänkning till:

Helårsboende 2450 kr
(2010 års taxa - 2750 kr)

Fritidsboende 2200 kr
(2010-års taxa 2450 kr)

Gemensam behållare(två bostäder) 1750 kr
(ZOIO-års taxa - 1925 kr)

Taxan ska i övrigt fortsätta att gälla oförändrad.
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2. Kommunfullmäktigemedger Rambo AB rätt att en gång per år beslutaom

justering av renhållningstaxanmed Konsumentprisindex,KPI, (avrundat till
närmast högre hela tal) med oktober2010 som basmânad.

3. Renhållningstaxafor verksamhetsavfallska från och med l januari 201 i
beträffandede enskildataxe- och avgiftsposterna beslutasav Rambo AB.
Grunderna for bestämmandetav de vid var tid av Rambo AB beslutadeenskilda
taxorna och avgifterna ska då vara att taxa eller avgift ska bestämmasmed
utgångspunkt från de självkostnads-och likställighetsprincipersom gäller for
taxesättningen avseende renodlat obligatoriskverksamhet, men med de justeringar
som i tillämpligadelar följer av att verksamhetenIltförs på en konkurrensutsatt
marknad.

Beslutet skickastill

Rambo AB
Samhällsbyggnadsforvaltningen
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§ 7
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST- NÄRVARO-/OMRÖSTNINGSLISTA.
_-
_-
-K
-K

Torbjörn Stensson -H
Amika Dahlberg 11
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwali
Gerd Persson Jan Ivarsson
Ronald Rombrant _-
Klas-GöranHenriksson
-I
_-
-S
2-
-1
_-
-H
_-
_-
_-
-j
-:
_-
_-
-i
_-
-I
_-
-=_H_-
_-
_-
-=:C:i2-
_-
_-
-I
-
-
_- 
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 VOTERING

.

§7
NÅRV JA NEJ AVST

NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA  

  
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE

 
 

  

 

 
 

  
 

 
   

M:-
_-

Ian-OlofJohansson
Roland Karlsson -S
Torbjörn Stensson K-
1-

Yngve Berlin :-
Alm-Charlotte Strömwall _-
Gerd Persson Jan Ivarsson
Ronald Rombrant H1
Klas-GöranHenriksson
_-
_-
-i
_-
-i
-S
_-
-i
2-
_-
-2
i_
-Ä
:1
-H
K-
_-
-j
-1
Ei_-
-2
_-
_-
-i
I_

Inge Löfgren -Ä
Birgitta Vikingsson Klas Mellgren
-E
-E

Sven-GunnarGunnarsson X
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X
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§ s

KONKURSFÖRVALTARENSFÖRFRÅGAN OM KÖP AVTENNISHALLENI
SIVIK
Dnr. LKS 10-242-040

Konkursförvaltaren för Tennisklubbenerbjöd vid möte 2010-10-06kommunenatt köpa
tennishallen i Sivik. Mot bakgrund av att kommunen äger markenser konkursförvaltaren det
som lämpligt att kommunen i första hand bör vara aktuell som köpare. Hallen står för
närvarande oanvänd och elen är avstängd. Konkursförvaltaren anser därför att det vore bra om

ärendet kan avslutas innan vinterkylannödvändiggör att el mäste kopplas på för att skydda
fastigheten. Tidigast möjligabeslutom eventuellt köp bedöms vara i kommunfullmäktigeden
25 novembermed tillträdei december2010 eller januari 2011.

En arbetsgrupp bestående av fastighetschef, controller, näringslivschefoch fritidschefhar
beräknatatt ett bud på ca 3 miljonerkronor kan anses lämpligt. Arbetsgruppenredovisar även

preliminära driñskostnader. Vid uthyrningtill näringsidkare, kan kommunen få in
hyresintäkterpå ca 500 000 kr per år, förutsatt att hela byggnaden hyrs ut.

Den köpeskillingsom konkursförvaltaren får ska fördelas procentuellt på fordringsägarna i
konkursen, eftersom inga prioriterade fordringsägare finns. Av de totala fordringarna utgör
kommunens andel ca 96,4% vilketåterbetalas till kommunen som återvunnen borgen med
avdrag för konkursförvaltarens arvode och omkostnadervilketuppskattas till 50 - 75 tkr.
Med en köpeskillingom 3,0 mkr beräknasatt 2,8 mkr återvinns och återbetalastill
kommunen.

Vid en vidareförsäljning tillköpesumma för byggnaden på 3,0 mkr blir kommunens
nettoförlust 2,4 mkr. Beroende på om köpesumman blir högre eller lägre förändras förlusten i
motsvarande grad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-09-15.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 107.
Kommunstyrelsensprotokoll, 2010-10-06, § 171.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 117.
Kommunstyrelsensprotokoll 201 0-1 1-03, § 182.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med redaktionell ändring, att

tillträdeskall ske 2010-12-15.

Torbjörn Stensson (S): bifalltill Roland Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:
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Propositionpå Roland Karlssons mil. yrkandeom redaktionell ändring.

Propositionpå kommunstyrelsens forslag i övrigt.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeom redaktionell ändring
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens forslag i övrigt och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt köpa tennishallen i Sivik for en köpeskillingom 3,0 mkr
med tillträdeper 2010-12-15, Vilketfår finansierasmed 2,8 mkr med återvunnet
borgensåtagande samt återstoden 0,2 mkr från kommunens checkräkningskredit.

Kommunfullmäktigeuppdrar ät fastighetsenheten att i samråd med näringslivsenhetenutbjuda
hallen och medföljande utrustning med mera till försäljning. Vid en eventuell budgivning där

jämbördiga bud föreligger, ska bud där tennisverksamhetkommer att bedrivasha företräde.

Beslutet skickastill

Konkurstörvaltaren
LysekilsTennisklubb
Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§9

DETALJPLANFÖR PARKERINGSPLATSVID BOTTNAHALLEN,ETAPP 2, DEL
AVSKAFTÖBACKA 3:351, LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 09-246-214

Förslag tilldetaljplan för parkeringsplatservid Bottnahalleni Grundsund har Varit utställt från
den 22 februari till22 mars 2010. Planhandlingenhar även skickats tillstatliga myndigheter
och verk samt kommunala instanser och sakägare. Inkomna synpunkter finns sammanfattade
och kommenterade i utställningsutlätande. Planhandlingarnahar justerats enligt
sammanställningi utlåtande.

Miljö- och byggnadsnämndengodkände detaljplanen 2010-09-30, § 201, och överlämnade
den tillkommunfullmäktigeför antagande enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Genomtörandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll, 2010-09-30, § 201.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-03, § 177

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Jan-OlofJohansson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

ThomasFalk (SP): bifalltilikommunstyrelsens forslag med tillägg,att en regel om minst 8
dygns parkeringstidskall införas.

Roland Karlsson (FP): avslag på Thomas Falks tilläggsyrkande.

Emma Nohrén (MP) och Inge Löfgren (MP): att återrernittera ärendet i avvaktan att

trañkutredningen för kommunen fárdigställs.

Propositionsvägran

Ordföranden meddelar, att han vägrar ställa proposition på Thomas Faiks tilläggsyrkandendå
det inte har samband med ärendet om antagandet av detaljplanen.

Propositionsordning

Propositionpå Emma Nohréns mil. âterremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfuilmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Emma Nohréns mfl. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantar detaljplan for parkeringsplatserfor Bottnahallen,etapp 2, del av

Skaftö-Baoka 3:351 mil. enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
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§10

NATURVÃRDSPLANFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 09-143-430

I Lysekilskommuns Översiktsplan 2006 nämns behovetav en rad kompletterande
utredningar, bland annat en naturvårdsplan for kommunen. Ett förslag tillnaturvårdsplan har
utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän ñån samhällsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och exploateringsberedningeninformerades om naturvårdsplanen2009-03-25.

Kommunstyrelsens ledningsutskottbeslutade2009-04-15 att planen skulle sändas ut på
remiss samt ställas ut för allmänhetens bedömning.

Remiss och utställning skedde i maj-juni 2009. I bifogade Samrådsredogörelse redovisas de
inkomna Synpunkterna samt arbetsgruppens kommentarer.

En något omarbetadversion av planen där inkomnasynpunkter beaktats redovisades for
Kommunstyrelsens ledningsutskott2010-02-17. Ledningsutskottet beslutadeatt återremittera
ärendet for kompletterande utredning.

Den version som redovisas för kommunstyrelsen vid dagens sammanträde, har ändrats något
genom att den delats upp i två delar. Del l innehållerbakgrund och fakta om naturmiljönsamt

riktlinjervid planering och exploatering. Del 2 innehållerett åtgärdsprogram för naturvärden i
Lysekilskommun.

Beslutsunderlag

Förslag tillnaturvårdsplan del 1 och 2.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-1 1-03, § 178.

Ärendet utgår från dagens sammanträde
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§11

MEDBORGARFÖRSLAGOM FLER OFFENTLIGA TOALETTER
Dm: LKS 10-257-299

Ett medborgarförslag om fleroffentliga toaletter har inkommit till kommunen.
Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningensom i remissvar uppger att
behovet av toaletter är Väl tillgodosetti kommunen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2010-06-29.
Tjänsteskrivelse från utvecklingsenheten, 2010-09-27.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 121.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-11-03, § 179.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeanser att medborgarförslaget är besvaratmed
samhällsbyggnadsförvaltningensyttrande.

Beslutet skickastill

Ibrahim Sharif, Lysekil
Samhällsbyggnadsforvaltningen
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§12

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTBYGGA OM BERGUMMET ”VESSLAN” TILL
PARKERINGSGARAGE
Dnr. LKS 10-320-514

Ett medborgarförslagmed önskemålom att det ska utredas om man ska bygga om

bergrummet ”Vesslan” tillparkeringsgaragehar inkommit till kommunen.
Utvecklingsenhetenuppger i remissyttrande att det förnärvarande pågår en förstudie
angående en eventuell ombyggnad av bergrummettillparkeringsgarage.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ingegerd Thornadtsson,2010-09-06.
Tjänsteskrivelse från utvecklingsenheten,2010-09-22.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 122.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-03, § 180.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeanser att medborgarförslaget är besvaratmed
samhällsbyggnadsförvaltningensyttrande.

Beslutet skickas till

Ingegerd Thornadtsson, Lysekil
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§13

MOTION OM ATTMINSKA LÅNESKULDENI LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 10-350-045

Inge Löfgren (MP) yrkar i motion att Lysekilskommun kraftigt skall minska låneskulden för
att så småningombli skuldfri.

Avmotionen framgår att kommunens låneskulduppgår till ca 900 mkr. Beloppet avser dock
inte kommunens egen låneskuldutan hela kommunkoncernenstotala låneskuld.Kommunens
låneskulduppgår tili213,3 mkr. Beräknad räntekostnad för 2010 uppgår till6,8 mkr.

Kommunchefen, Lena Fischer, och kommunens controller, MikaelPehrsson, uppger i
tjänsteskrivelse att det är positivt om kommunen kan amortera på låneskuldenvilket
kommunen också har som mål. Möjligheternaatt minska kommunkoncernenslåneskuld
begränsasdock tillkommunens egen Iåneskuld, eftersom bolagens lån finansierarbolagens
anläggningstillgångaroch det är bolagens intäkter som möjliggör amorteringstakt.

Vad gäller kommunens låneskuldbegränsasmöjligheten att amortera tilldet utrymme som

skapas av resultat, avskrivningaroch försäljning av anläggningstillgångarminus de
investeringar som kommunenbeslutarrespektive år. Möjligheternaatt kraftigt minska
låneskuldenbegränsasdärför tillen försäljning av kommunens bolag LBAB,LEVA AB och
LysekilsEnergi Vind AB. En försäljning har hittills inte varit aktuell eftersom ägandet av

dessa bolag utifrån flera olika aspekter betraktats som strategiskt.

Kommunchefen och kommunens controller föreslår med anledning av ovanstående att
motionen besvarasmed följande:

Frågor om amortering av kommunens låneskuld och eventuellt förslag till försäljning av

kommunens bolag mfl. försäljningar behandlasårligen, huvudsakligen i samband med
kommunfullmäktigesbeslut om budget.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP), 2010-09-19.
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2010-09-23, § 129.
'Tjänsteskrivelse från kommunchefenoch kommunens controller, 2010-10-05.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 123.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-11-03, § 183.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Jan-OlofJohansson (S) och Torbjörn Stenson (S): bifalltill
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfulltnäktigeanser att motionen, mot bakgrund av yttrandet, kan anses besvarad.
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Beslutet skickas till

Inge Löfgren (MP)
Ekonomienheten
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§14

SAMMANTRÄDESPLAN2011
Dnr. LKS 10-398-006

Kommunledningskontorethar utarbetat förslag till Sammanträdesplanför 201 1 enligt nedan:
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Beslutsunderlag

lsedningsutskottets prot , 2010-10-20, § 124.
Kommunstyrelsens proto l 2010-11-03, § 185.

Kommunfullmäktigesbeslut

       

Kommunfullmäktige fastställerovanstående Sammanträdesplanför 201 l.

Beslutet skickas till

Sam ' nämnder och styrelser
Nämn kretariatet
Serviceenheten
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§15

MOTION ANGÅENDE ARBETSMETODIKINFÖR EN EVENTUELL
KOMMUNSAMMANSLAGNING
Dnr. LKS 10-422- l 09

Wictoria Insulan (FP) har i motion 2010-40-28 föreslagit, att kommunen tillsätter en

arbetsgrupp med uppdrag att bLa. ta ñam en arbetsmetodikinför en eventuell
kommunsannnanläggning.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Wictoria Insuian (FP) 2010-10-28.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Wictoria Insulan
Kommunstyrelsen
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§16

MOTION ANGÅENDE KOMMUNFULLMÄKTIGESARBETSFORMER
Dnr. LKS 10-421-006

Wictoria Insulan (FP) har i motion 2010-10-28 föreslagit, att bla. modern teknik tas i bruk för
att underlätta kommunfullmäktigesarbetsformer.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
kommunfullmäktigespresidium.

Beslutsunderlag

Motion från Wictoria Insulan (FP) 2010-10-28.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Wictoria Insulan
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktigespresidium
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§ 17

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Följande ärenden anmäles:

Lagakraftbevis- Detaljplan för Vandrarhem inom området Lyckans slip, del av Skaftö-
Fiskebäck 1:170 mil.

Inge Löfgrens (IVIP) begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktigesbeslut2010-10-
28, § 134 om aktualitetsförklaringav översiktsplanen (dnr LKS 10-60-212).
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§18

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT 1 SOCIALNÄMNDEN
DNR. LKS 06-346-102

Gerd Persson (M) har i skrivelse 2010-10-27 avsagt sig uppdraget som ledamot i
socialnämnden.

Beslutsunderlag

Gerd Perssons skrivelse 2010-10-27.

Kommunfullmäktigesbeslut

avsägelsen godkänns,

ärendet remitteras tillValberedningen,

framför ett tackfor nedlagt arbete.

Beslutet skickastill

Gerd Persson
Valberedningen
Nämndsekretariatet
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§19

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr. LKS 10-379-101

Gerd Persson (M) har i skrivelse 2010-11-25 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Gerd Perssons skrivelse 2010-11-25.

Kommunfullmäktigesbeslut

avsägelsen godkänns,

ärendet översänds till länsstyrelsen för ny sammanräkning,

framför ett tackfor nedlagt arbete.

Beslutet skickastill

Gerd Persson
Länsstyrelsen
Nämndsekretariatet
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§ 20

MEDBORGARFÖRSLAG OM REDOVISNINGAVKOSTNADERPÅ
KOMMUNENS HEMSIDA
Dnr. LKS 10-456-040

MarthinHermansson, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-11-24 föreslagit, att man på
kommunens hemsida på den illustrativa IDO-lappen också redovisar exakta kostnader för den
kommunala administrationenoch även kostnader för kommunalrådslön, oppositionsrâdslön
samt nämndordförandearvoden.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

MarthinHermansson
Kommunstyrelsen
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