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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, lze Vice ordf. (M) ElisabetÅkerman (M)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Bert Jonasson (FP)
Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), §§ 88-89
Klas-GöranHenriksson (S) Henrik Källén (K)
Jan-OlofJohansson (S) Klaus Peters (M)
Anneli Strand (S) Kent Karlsson (S)
Klas Mellgren (S), §§ 90 » 113 Jan Ivarsson (M)
Carina Wallström (S) Christer Hammarqvist (C)
Gunnel Pettersson (S) Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
FilipNordqvist (obunden)
Roland Karlsson (FP)
Annika Dahlberg(FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Yngve Berlin (K)
Per-Gunnar Ahlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Ronald Rontbrant (LP)
Arm-Britt Jarnedal (LP)
Håkan Smedja(V)
Thomas Falk (SP)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda konnnunftrllmäktige,31 ordinarie ledamöter och 9 ersättare
närvarande.
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§88

INKALLANDEAVLEDAMOT OCH ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Länsstyrelsen har 201 1-06-08 beslutat inkailaHåkan Möller, Lyse-FiskebäckFuruvik 128,
453 41 Lysekil,som ny ledamot for Folkpartiet liberalerna(FP) och Daniel Nielsen, Mandus
Väg 3, 454 93 Brastad, som ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna(FP).

Beredning

Länsstyrelsens beslut2011-06-08.

Kommunfullmäktigebeslutar

a_tt anteckna länsstyrelsens beslut i protokolletsamt

att hälsa Håkan Möller och Daniel Nilsen Välkomnatillkommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Håkan Möller
Daniel Niisen
Troman

üihiiågáilestyx-içanáe:
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§ 89

INKALLANDEAVLEDAMOT OCH ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Länsstyrelsen har 2011-06-08beslutat inkallaKlas Mellgren, Brunnsvägen 5, 454 31 Brastad,
som ny ledamot för ArbetarpartietSocialdemokraterna(S) och Jerry Jacobsson,Djupedal 206,
453 92 Lysekil,som ny ersättare i kommunfullmäktige for ArbetarpartietSocialdemokraterna
(S)-

Beredning

Länsstyrelsens beslut2011-06-08.

Kommunfullmäktigebeslutar

ü anteckna länsstyrelsens beslut i protokollet samt

ag hälsa Klas Mellgren och Jerry JacobssonVälkomnatillkommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Klas Mellgren
Jerry Jacobsson
Troman

Utd:ragsbestyrriçarade:
w

Justerare:
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INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM
GENOMFÖRANDETAVDET PERSONALPOLITISKAPROGRAMMET
Dnr: LKS 1 1-233-020

Klas Mellgren (S) och Siw Linnér (S) har i interpellation 2011-05-21 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande om genomförandetav det personalpolitiskaprogrammet:

1) Vad har egentligen skett sedan kommunfullmäktigeantog det personalpolitiska
programmet 2008?

2)Hur långt har man kommit i översynen av tjänstgöringsgradernaoch vad har det mynnat ut
i?

3) Hur ser kommunens kostnader för försörjningsstöd gällande deltidsanställda ut?

4) Hur har Lysekilskommuntänktsig lösa personalförsörjningennär de stora

pensionsavgångarnakommer?

5) Hur har man tänkt sig nyrekryteringen när man erbjuder fasta tjänster sorn ligger på nivåer
långt under heltid?

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Vad har egentligen skett, sedan kommunfullmäktigeantog det personalpolitiskaprogrammet
2008?

I personalpolitiskaprogrammet finns inskrivet att man skall sträva efter högre
sysselsättningsgrad, där önskemål från arbetstagare framförts. Detta innebär att arbetet med
högre sysselsättningsgrad förts ut till resp. förvaltning för att hanteras.

Hur långt har man kommit i översynen av tjänstgöringsgradernaoch vad har den mynnat ut i?

Inom främst socialförvaltningen prövas detta dagligen och stundligen då resurser/vakansei'
uppkonmier. Vidare undersöker man om omläggning av scheman kan möjliggöra
komprimeringar för att öka sysselsättningsgrader* för redan anställd personal.

Hur ser kommunens kostnader för försörjningsstöd gällande deltidsanställda ut?

1
Endast en handfull söker idag Tförsöijningsstöd. Kostnader har inte i nuläget kunnat beräknas.

Hur har Lysekilskommun tänkt sig lösa personalförsörjningen när de stora

pensionsavgångarnakommer?

Vid personalenheten pågår förnärvarande arbetet med att ta nam en personalförsöijningsplan
för de närmaste fem åren. Arbetetberäknasvara klart under 2011.

Justerare:
7

Utdragsbestyrkande:
ii. e; .
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Sammanträdesprotokoll
201 1-06-22

LYSEKILSKOMMUN
Kommunfullmäktige

Har har man tänkt sig nyrekryteringen, när man erbjuder fasta tjänster som ligger på nivåer

långt under heltid?

Kommunenkommer att se över möjligheternaatt i större utsträckning erbjuda årsarbetstid
(motsvarande heltid) men då med kravet att arbetstagarenskall kunna tjänstgöra på olika
arbetsplatser.

Klas Mellgren (S) tackarför svaret.

Utdragsbestyrkazlde:

6(71)
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§ 91

.Iusterarez

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOM STÖD
TILL nAMNvERKsAyHETnn,HAMNVERKSAMHETENSEKOlNIOMI OCH
VARFORMAN INTEOVERFORSMÄBÅTSHAMNARNATILLFORENINGAR
Dnr: LKS l 1-264-825

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 2011-06-19ställt

följande frågor med anledning av förslaget om förändringar i hamnverksarnhetenoch
småbåtshamnarna:

Fråga 1. Kommunstyrelsens ordförande, eftersom beslutsunderlagetsaknar informationom

såväl EUzs statsstödsregler som om Konkurrensverketsregler om konkurrensbegränsande
offentlig verksamhet ställerjag frågan:

a) Kan du garantera att Lysekilskommun inte borde en anmält stöd tillen konkurrensutsatt
verksamhettillEU-kornmissionen och

b) att Lysekil kommun inte riskerar att drabbas av konkurrensskadeavgiftfrån
Konkurrensverket?

c) att Hamnutredningens förslag inte står i strid mot gällande lagar?

Fråga 2. Om LysekilsHamnar AB hade varit ett existerande bolag idag, hur hade då

prognosen för 2011 sett ut?

o Lysekiis Hamn AB prognostiserar ett underskott om 2,6 mkr (och inte som

felaktigt anges i kommunens tertialrapport 1,7 mkr).
0 KolholmarnaAB torde gå med ett underskott med minst I mkr på grund av

att LysekilsHamn AB sagt upp hyresavtalet med KolholtnarnaAB.
Gästhamnarnahar gått med underskott de senaste tre åren med i genomsnitt0

600 tkr; det finns knappast något som talar för att det skall gå bättre 2011.

Kommunstyretsens ordförande;

a) delar du vår bedömningatt underskottet i nämnda verksamheter kan komma att uppgå tili
mer än fyra miljonerkronor

b) hur motiverar du en fortsatt drift av dessa verksamheter, som skall gå ihop utan stöd üån
skattebetalarna,när det samtidigt föreslås nedläggning av skolor och idrottsanläggningar?

Fråga 3. Vi har tidigare hört kommunstyrelsens ordförande uttala sig i positiva ordalag om att

föreningar- exempelvis idrottsföreningar - själva borde ta över uppgifter som idag hanteras
av koinmuneia.

a) Varför är det inte lämpligt att fritidsbåtsverksamhetenöverförs på :töreningsdrifü
(Lysekilspartietanser att detta särskilt borde gälla fritidsbåtverksarnhet;vuxna människor ska
väl klara sina båtar själva på sin ii^itid)?

i- ;i \ Utdragsbestyrkande:
,r x
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b) Ser kommunstyrelsens ordförande hinder i att skriva arrendeavtalpå ett sådant
sätt att kommuninvånarnages samma förmåner och möjlighet till båtplats som båtägarna har
idag?

c) Om kommunstyrelsens ordförande inte ser hinder i att överföra småbåtshamnarna
till föreningar och om det går att skriva arrendeavtal som ger kommuninvånarnatillträdetill
småbåtsplatser såsom idag, varför då överföra småbåtshamnamatillett kommunägt
aktiebolag? Då är det väl lika bra att överföra dem direkt från kommunen? Och då behövervi
för detta ändamålinte bildaett aktiebolag eller?

Kommunfullmäktigebeslutaratt interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Fråga i.

Svar: Vi har inte kunnat få fram någon informationsom ålägger oss eller andra kommuner
som ger stöd tiil sina hamnbolag att man skall anmäla detta tillEU-komrnissionen.

Konkurrensverkethar granskat och friat Gävle hamn. Man studerar nu NorrköpingsHamn.
Prognosen är att även Norrköpings Hamn kommer att frias.

Det som kan vara ett problem är om ett hamnbolag inom sig driver:
Ö Klarering
O Spedition
9 Befraktning
i konkurrens med mäklare. Detta görs i en del hamnar men inte i LysekilsHamn AB.

Det finns ingen som har anmält LysekilsHamn AB tillKonkurrensverket.Så vitt vi kan
bedöma så strider förslaget inte mot nu gällande lagar.

Fråga 2.

Svar: Det är inte omöjligt. När det gäller Lysekils Hamn AB är det ytterst vanskligt att göra
en prognos eftersom det är en synnerligen konkurrensutsattverksamhet. Resultatet kan bli
bättre än prognosen. Detta underskott blir i så fall inte större än vad HANDELSHAMNEN i
kommunens förvaltning uppvisade årligen trots att vi tappat 64,5 % i godsvolym!
Iltvecklingenvisar att man har haft förmåga att ständigt komma tillbaka.

Vår ambitionär att det inte över tid skall iirmas något ekonomiskt stöd ñån skattebetalarnatill
lmaxnnverksamheten.Med den förändringskraftsom LysekilsHamn AB har visat så ñnns det
stora möjligheter till att skattebetalarnagör en ännu bättre affär än om man lägger ner hela
hamnverksarnheten.

Justerare:
á f:) fi” ,X

Utdragsbestyrkande:
sera az r :exile/J i;
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Fråga 3.

Svar: Vi har några fritidsbåtsforeningarsom har gjort ñzamställan om att ta över ”sin”
båthamn. Det är ett uppdrag som i och med dagens beslutkommer att arbetas fram underlag
for.

Personligen ser jag inget hinder för foreningsdrift av småbåtshamnarna,om det tillgodoser
den kollektiva inriktningensom alltid har Varit ledstjärna för Lysekilskommuns inställning
småbätsharnnsverksamheten.

Det är viktigt att vi nu kommer tillrättamed småbåtshamnamastillhörighet i kommunen.
Oavsett om vi lägger det i förvaltning (vilketinte har fungerat) eller i ett av kommunens
helägda bolag så är det viktigt att vi nu kommer till rätta med en hållbarutveckling for våra
småbåtshamnar. Där villjag understryka vikten av att vi behållerinriktningenav ett kollektivt
tänkande och att vi inte privatiserax' småbåtsharnnarna.

Ronald Rombrant (LP) tackar för svaret.

Justerare: n: Utdragsbestyrkande:
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§92

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSÄTTAUPP BORD OCH BÄNKARvn)
HÅLLSRISTNINGARNA I BACKA BRASTAD
Dnr. LKS 10-860-326

Ett medborgarförslag har inkommit angående önskemålom att bord och bänkar ska ñnnas vid
Backahällristningar i Brastad. Bildningsnämndenoch samhällsbyggnadsföivaltningenhar i
ett gemensamt yttrande uppgett att kommunens ambitionär att göra området tillett mer

tillgängligtoch attraktivt besöksmål.Tillsammansmed Länsstyrelsen, som är ansvarig för
hällristningama,arbetarkommunen för att kunna ta ett helhetsgrepp över området.
Ambitionenär @ att göra ristningarnamer tillgängligaför handikappade,g att få till
stånd bänkaroch bord samt att förbättra toalettbyggnaden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2010-09-07.
Kommunfullmäktigesbeslut,2010-09-23, § 123.
Bildningsnämndensprotokoll, 2011-04-12, § 42.
Tjänsteskrivelse, 201 1-02-22.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 74.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-06-08, § 104.

Yrkanden

Klas«Göran Henriksson (S), Roland Karlsson (FP) och Jan-OlofJohansson (S): bifalltill
medborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner' följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Klas-GöranHenrikssons m.fl. yrkandeom

bifalltillnredborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Klas«Göran Henrikssons
m.fl. yrkandeom bifalltillmedborgarförslaget och finner, att kommunfullntäktigebeslutar
bifallamedborgarförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Komznunfullntäktigebeslutaratt bifallamedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Försiagsstäliarcn, samhällsbyggrtadsförxraltningen, bildttingsförxraltningen.

Justerare: J."

i i Utdragsbestyrkande:
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§ 93

MEDBORGARFÖRSLAG OM REDOVISNING AV KOSTNADER PÅ
KOMMUNENS HEMSIDA
Dnr: LKS 10-456-040

Martin Hermansson, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-11-24 föreslagit, att man på
kommunens hemsida på den illustrativa100-lappen också redovisar exakta kostnader för den
kommunalaadministrationenoch även kostnader för kommunalrådslön,oppositionsrådslön
samt nämndordforandearvoden. Motiveringen till förslaget är att skattebetalarnalättare skall
kunna följa kostnadsutvecklingenför den del av skattepengarnasom inte går tilldirekt
verksamhet, drift och underhåll samt att det i dagsläget med den dåliga ekonomin som

kommunen har är av vikt att hålladenna typ av kostnader nere.

Ekonomichefenhar i tjänsteskrivelse 2011-05-10 anfört bl.a. följande:

Att redovisa kostnader för kommunalrådslön,oppositionsrådslön och nämndordförandearvode
på den illustrativahundralappen skulle innebära att syftet att på ett överskådligt sätt redovisa
kommunens kostnader går förlorad. För att skaffa sig ytterligare informationom vad
skattepengarnaanvänds tillhänvisar kommunen tillårsredovisningen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Martin Hermansson, Lysekil,2010-1 l-24.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-1 1-25, § 20.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 20 i 1-05- I 0.
Ekonomiutskotâetsprotokoll 201 i-05-24, § 10.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 11 1.

Yrkanden

Håkan Smedja(V): bifalltillmedborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Håkan Smedjasyrkandeom bifall till
medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Håkan Smedjasyrkande
om bifalltill medborgarförslaget och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerare: ä, Utdragsbestyrkande:
i)
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt informera forslagsställarenom att syñet med den illustrativa
hundralappen är att på ett överskådligt sätt redovisa hur skattepengarnaanvänds samt att om

denne önskar djupare informationom kommunens verksamhethänvisa till kommunens
årsredovisning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Ekonomienheten
Infonnatören

.Iusterarm Utdragsbestyrkande:

s.
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§94

MEDBORGARFÖRSLAGOM BOENDE FÖR ÄLDRE I BRASTAD
Dnr: LKS 11-259-293

Inger E. Karlsson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-06-14 föreslagit, att ett nytt boende
för äldre skall skapas i Brastad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och
LysekilsBostäderAB.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger E. Karlsson, Brastad, 2011-06-14.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
LysekilsBostäderAB

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 95

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTBESLUTETOM NEDLÄGGNING AVBRO
SKOLA SKALL OMPROVAS
Dnr: LKS 11-263-291

Monica Andersson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-06-20 föreslagit, att beslutetom

nedläggning av Bro skola skall omprövas.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Monica Andersson, Brastad, 2011-06-20.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Kommunledningskontoret
Bildningsnätnnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:

r u.
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§ 96

MoTIoN OM ÄRENDEPLACERINGPÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES
FOREDRAGNINGSLISTA
Dnr: LKS 11-272-006

Ann-Charlotte Strömwall (FP) har i motion 2011-06-20 föreslagit att det utreds, om

ñågor/interpellationerkan placerassom sista punkt på dagordningen.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsenoch
kommunfullmäktigespresidium.

Beslutsunderlag

Motion från AnmCharlotte Strömwall (FP) 2011-06-20.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktigespresidium

Justerare:
V_

Utdragsbestyrkande:
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§97

MEDBORGARFÖRSLAG OM ANLÄGGANDE AVEN PLATSPÅ TORPET FÖR
ATTSLÄNGA TRÄDGÅRDSAVFALL
Dnr: LKS 11-250-339

Ros-MarieAlexandersson, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-06-03 föreslagit, att en plats
anläggs på Torpetornrâdet där man kan slänga trädgårdsavfall.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsenoch
RAMBO.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ros-MarieAlexandersson, Lysekil,2011-06-03.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunledningskontoret
RAMBO AB

Justerare:
E l, k g

Utdragsbestyrkande:
/

/
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§98

KVALITETSREDOVISNING2010 FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Dnr. LKS 11-175-600

Kommunen är skyldigatt årligen upprätta skriftligakvalitetsredovisningarför kommunens
skolor, fritidshem och förskolor. Bildningsnämndenskvalitetsredovisningbygger på de
kvalitetsredovisningarsom samtliga kommunala förskolor och skolor har upprättat. Syftet
med redovisningen är att vara ett underlag och en vägledning i kommunens förbättrings- och
utvecklingsarbete.Bildningsnämndenhar 2011-04-12, § 33, godkänt kvalitetsredovisningen
2010 och överlämnat den tillkommunfullmäktigeoch Skolverket.

Beslutsunderlag

Kvalitetsredovisning2010, Lysekilskommuns förskolor och skolor.
Bildningsnämndensprotokoll, 2011-04-12, §33.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 73.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-06-08, § 102.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Beslutet skickas till

Bildningsnämnden

Justerare: ç
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§99

PARKERINGSNORMFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 11-209-514

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar tagit fram forslag tillparkeringsnorm för Lysekils tätort.

Syftet är att kunna beräknaoch dimensioneraparkeringsbehovfor tillkommandebostäder och
Verksamheter. Den tidigare parkeringsnormen, beslutad på 1980-talet, har justerats. Antalet
fordon per invånarehar ökat med ca 30 %, Vilketåterspeglas i det nya framtagna förslaget.

Beslutsunderlag

Förslag tillparkeringsnorm.
Tjänsteskrivelse, 2010-1 I-12.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 71.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 103.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantar upprättat forslag tillparkeringsnormfor Lysekilskommun.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsfo:Valtningen
Hemsidan

Justerat e m, I] V_
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§ 100

RIKTLINJERFÖR DAGVATTENHANTERINGI LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 11-1416219

Dagvattenfrågornablir allt viktigare för kommunernaatt hantera, biandannat därför att

flödena ökar till följd av urbaniseringen och klimatförändringarna.Avbland annat dessa skäl,
samt utifrån de nationella, regionala och kommunala miljömålsom kommunen ska följa, så
har Samhällsbyggnadsförvaltningentillsammansmed Vrå-huvudmannenLEVA AB, arbetat
fram ett dokument där man formulerar de övergripande riktlinjernaför dagvattenhanteringen.
Parallelltmed detta dokument arbetas det även fram riktlinjer för ansvarsfördelning mellan
framför allt LEVA och kommunen. Det dokumentet kommer upp för politiskt beslut efter
SOITIIHEIYGD.

I ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekilskommun” klarläggs syfte, principer och krav
för dagvattenhanteringensom kommunens bör ställa, t.ex. gentemot exploatörer av nya
områden. Riktlinjernamåste vara ett levande dokument som revideras och kompletterasvid
behov. Riktlinjernaska följas av en strategi för kommande arbete och aktiviteter för
dagvattenhanteringen.

Beslutsunderlag

Förslag tillRiktlinjer för dagvattenhantering i Lysekilskommun.
Tjänsteskrivelse, 2011-05-05.
Ledningsutskottets protokoll 201 1-05-18, § 81.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 105.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): bifall tiil konrmunstyrelsens förslag med tiliägg,att hänsyn till
riktlinjernaför dagvattenhanteringenskall följas vid detaljplaneläggningoch vid
bygglovsgivning.

Roland Karlsson (FP): bifailtillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag.

Propositionpå Inge Löfgrens tilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfulimäktigebeslutarbifallaförslaget.

Justerare:
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Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandemot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantar dokumentet ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils
kommun” och låta det utgöra en grund for det fortsatta arbetet med att förbättra
dagvattenhanteringen i kommunen.

Beslutet skickastiil

Samhällsbyggnadsförvaltningen
LEVA i LysekilAB
Hemsidan

Justerare:
M ,_ Utdragsbestyrkande:
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§101

RAMAR FÖR BUDGET 2012
Dnr. LKS 11-251-041

Ekonomienhetenhar i samråd med kommunstyrelsens ekonomiutskottutarbetat ett förslag till

budgetramar för år 2012. 2011 års ramar har använts som utgångsläge. Resultatet uppgår i

förslaget till 11 mkr vilketmotsvarar de 1,5 % som kommunfullmäktigebeslutatom. I
förhållandetill2011 års budget innebär resultatet en kostnadsminskningpå 21,1 mnkr
förutsatt att budget 2011 hålls.

I den nya budgetprocessen kommer kommunfullmäktigeatt behandlaramarna för budget vid
ett tillfälle.I budgetarbetethar det både tagits hänsyn tillriktade och generella insatser.

Nyckeltal har använts för att ge en bedömningom vilkaverksamheter inom kommunen som

måste effektiviseras.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 201 l-05-3l med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 106.
Svenska Kommunalarbetareförbundetsyttrande 201 1-06-17.
SKTF:s yttrande 201 1-06-22.
LR och Lärarförbundets yttrande 2011-06-20.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): avslag på kommunstyrelsens förslag i punkterna 11 och 12 och i

stället,

l. Att bildningsförvaltni:igen/nämndenges i uppdrag att göra en total översyn av förskola,
förskoleklass, grundskolan och skolbarnomsorgensverksamhet i hela Brastad/Bro - området.
Utredningens syfte är en optimal verksamhet inom ekonomi, lokaler och kvalitet och vara klar
senast 201 1-10-3 l.

2. Att ge bildningsnämndeni uppdrag att genomföra de förändringarsom utredningen
bedömerär nödvändiga för en positiv utveckling av Brastad/Bro i framtiden.

I övrigt bifalltill konnnunstyrelsens förslag.

Jan-OlofJohansson (S):

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 10 och i stället att ge kommunstyrelsen i

Lzppdrag att utreda förutsättningarna att försälja Oscars respektive Gza idrottshallen.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna ll och 12.

Justerare:
4
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 201 1-06-22 22 (71)

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 14 och i stället att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en parlamentariskutredning avseende kommunens politiska
organisation.

Att kommunfullmäktigebesiutai'att avskaffapolitiskamötesarvoden i kommunfullmäktige.

Ajournering

Sammanträdetaj ourneras under tiden 17.15 m 17.40. Vid uppropet konstaterar ordföranden att

kommunfullmäktigeär församlat med 32 ordinarie ledamöter och 8 ersättare.

Mats Karlsson (M), Ronald Rombrant (LP), Christina Rörvali-Dahlberg(C) och Torbjörn
Stensson (S): bifalltillRoland Karlssons yrkanden.

Inge Löfgren (MP):

Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkt 10 med ändring, att en eventuell försäljning skall
beslutasav KF.

Bifall tillRoland Karlssons yrkandeatt avslå kommunstyrelsens förslag i punkterna 11 och
E2.

Bifall till Jan-OlofJohanssons yrkandeavseende kommunstyrelsens förslag i punkt 14.

Tilläggsyrkande,att inte subventionera industrimark,bostadsområden, hamnverksamhetoch
turismverksamhetsom gästhamnaroch liknande.

Håkan Smedja(V): avslag på kommunstyrelsens förslag i punkterna 10-12 samt bifalltillJan-
Olof Johanssons yrkandeavseende kommunstyrelsens förslag i punkt 14.

Thomas Falk (SP): bifalltillkonnnunstyrelsens förslag samt bifalltill Jan-OlofJohanssons
yrkandeavseende kommunstyrelsens förslag i punkt 14.

Yngve Berlin (K):

Avsiagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och i stället att ställa egna krav på att
staten tar sitt ekonomiska ansvar för centralt beslutadereformer samt att kommunen
minimerar sina åtaganden gentemot ”Norra Hanmstrandenprojektet.”

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 2-4, 10-15 och 17.

Att konnnunstyrelsenverkställermajoritetsbeslutetñån budgetmötet i december 2008 att
kommunen av regeringen kräver att centralt beslutadoch lagstadgad verksamhet såsom LSS
också blir centralt/nationellt finansierad. Det vill säga att humana reformer också måste
finansieraspå ett för kommunen humant och rättvist sätt.

Justerare: é Utdragshestyrkande:
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Att kommunenverkställermajoritetsbeslutet från budgetmötet i september2009 att

kommunstyrelsenges i uppdrag att tillkommunfullmäktigeredovisa vad KS prioritering av

strandpromenadenoch projektet ”Norra Harnnstranden"hittillskostat skattekollektivet.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och avveckla alt skatteñnansierat i ”Norra
Hamnstrandenprojektet.”

Att om inte ekonomin/inkomsternaförbättras tillkommunfullmäktigesnovembermöte,då
skattesatsen skall beslutas, föreslår vi en kommunal skattehöjning för att avstyra alliansens
nedskärningsförslag.

Klas-GöranHenriksson (S) och Anders Nilsson (S): bifalltill Inge Löfgrens ändringsyrkande
avseende kommunstyrelsens förslag i punkt 10.

Anders Nilsson (S): bifalltillJair-OlofJohanssons yrkande.

Inge Löfgren (MP): bifalltillkommunstyrelsens forslagi punkt 3 med ändring, att

kommunfullmäktigeskall beslutaom direktiv och budgetanvisningarsamt att samtliga partier
och KF-ledamöter ges en möjlighet att delta i kommunens budgetarbete.

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltillRoland Karlssons yrkande i punkt 1 om Bro skola samt
att kommunfullmäktigeskall fatta beslut i frågan.

Ajournering

Sammanträdetajourneras under tiden 19.20 - 19.35. Vid uppropet konstaterar ordföranden att

konnnunftlllntäktigeär församlat med 32 ordinarie ledamöter och 8 ersättare.

Propositionsordning

Proposition på konlmunstyrelsens förslag i punkt 2 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 3 mot Inge Löfgrens yrkandeatt
kommunfullmäktigeskall beslutaom direktiv och budgetanvisningai* mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 4 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Proposition på kommunstyrelsens forslag i punkterna 5-9.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 10 mot Jan-OlofJohanssons yrkandeatt ge
konnnunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att försälja Oscars respektive Gza
idrottshalleit mot Inge Löfgrens yrkandeom bifalltillkommunstyrelsens förslag med
ändring, att en eventuell försäljning skall beslutasav KF mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt ll mot Roland Karlssons mfl.
avslagsyrkande.

Justerare:
l

Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 12 mot Roland Karlsons mil.
avslagsyrkande.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 13.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 14 mot Jan-OlofJohanssons mfl. yrkande
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en parlamentariskutredning avseende
kommunens politiska organisation mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 15 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 16.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 17 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå Roland Karlssons mil. yrkandeatt ge biidningsnärnndeni uppdrag att göra en

total översyn av förskola, förskoleklass,grundskolan och skolbarnomsorgensverksamhet i
hela Brastad/Bro- området. Utredningens syfte är en optimal verksamhet inom ekonomi,
lokaler och kvalitet och vara kiar senast 201 1-10-31.

Proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt ge bildningsnärnndeni uppdrag att

genomföra de förändringarsom utredningen bedömerär nödvändiga för en positiv utveckling
av Brastad/Bro i framtiden mot Klas-GöranHemikssons yrkandeatt ev. föreslagna
förändringar skall avgöras av kommunfullmäktige.

Propositionpå Jan-OlofJohanssons yrkandeatt avskaffapolitiska mötesarvoden i
kommunfullmäktige.

Proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandeatt inte längre subventionera industrimark,
bostadsområden, handelshamn och turistverksamhet såsom gästhamnar.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt kommunstyrelsen verkstäilei'majoritetsbeslutet från
budgetmötet i december2008 att kommunen av regeringen kräver att centralt beslutadoch
lagstadgad verksamhet såsom LSS också blir centralt/nationellt finansierad. Det vill säga att

humana reformer också måste finansieraspå ett för kommunen humant och rättvist sätt.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt kommunen verkställermajoritetsbeslutetfrån
budgetmötet i september2009 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tilikonnnunftlllmäktige
redovisa vad KS prioritering av strandpromenadenoch projektet ”Norra Hamnstranden”
hittills kostat skattekollektivet.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och
avveckla alt skattefinansierat i ”Norra Hamnstrandenprojektet.”

Proposition på Yngve Berlins yrkande att om inte ekonomin/inkomsternaförbättras till
kommunfuilmåktigesnovembermöte,då skattesatsen skall beslutas, föreslår vi en konrmunal
skattehöjning för att avstyra alliansens nedskärningsförslag.

Justerare: g Utdragsbestyrrkantle:
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Propositionpå Inge Löfgrens yrkandeatt samtliga partier och ledamöter i kommunfullmäktige
ges en möjlighet att delta i kommunens budgetarbete.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 1 mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch i
stället att ställa egna krav på att staten tar sitt ekonomiska ansvar för centralt beslutade
reformer samt att kommunenminimerar sina åtaganden gentemot ”Norra
Hamnstrandenprojektet.”

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 3 mot Inge Löfgrens
yrkandeatt kommunfullmäktigeskall beslutaom direktiv och budgetanvisningarmot Yngve
Berlins avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 4 mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 5-9 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslagen.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 10 mot Jarr-Olof
Johanssons yrkande att ge kormnunstyreisen i uppdrag att tltreda förutsättningarna att försälja
Oscars respektive G:a idrottshallen mot Inge Löfgrens yrkandeom bifalltill
kommunstyrelsens förslag med ändring, att en eventuell försäljning skall beslutasav KF.
Detta förslag ställs sedan mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudforslag.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

a) Propositionpå Jan-OlofJohanssons yrkandemot Inge Löfgrens yrkande för att utse

motförslag tillhuvudförslaget.

b) Proposition på kommunstyrelsens förslag mot det yrkandesom kommunfullmäktigeutser

tillmotförslag.

c) Proposition på det förslag som utses under proposition b) mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.

Proposition på motförslag enligt proposition a).

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställerproposition på Jan-OlofJohanssons yrkandemot Inge Löfgrens yrkande
för att utse rnotförslag tillhuvudförslaget och finner, att kommunfullmäktigebeslutarutse

Jan-OlofJohanssons yrkandetillmotförsiag.

Proposition i omröstning enligt proposition b).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-OlofJohanssons
yrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst för bifalltillJan-OlofJohanssons yrkande.

Omröstningsresultat i omröstning enligt proposition b).

Kommunfullmäktigebeslutarmed 22 ja-röster, 15 nej-röster och 3 ledamöter som avstår att

bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilagal).

Proposition i omröstning enligt proposition e).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag under punkt 10 mot Yngve
Berlins avslagsyrkartdeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalitillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultnt i omröstning enligt proposition c).

Konmiunfullmäktigebeslutarmed 22 ja-röster, 16 nej -röster och 2 ledamöter som avstår att

bifallakominunstyreisens förslag (se omröstningsbilaga2).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt l i mot Roland
Karlssons mfl. avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 12 mot Roland Karlsons
mfl. avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå konnnunstyrelsens
förslag.

Justerare: , Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 13 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 14 mot Jan-Olof
Johanssons m.fl. yrkandeatt ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en parlamentarisk
utredning avseende kommunens politiska organisation mot Yngve Berlins avslagsyrkande
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

a) Propositionpå J.an-OlofJohanssons yrkandemot Yngve Berlins avslagsyrkandeför att utse

motförslag tillhuvudförslaget.

b) proposition på huvudförslaget och det yrkandesom kommunfullmäktigeutser till
motförslag.

Propositioner

a) Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandemot Yngve Berlins
avslagsyrkandeför att utse motförslag tillhuvudförslaget och finner, att kommunfullmäktige
utser Jan-OlofJohanssons yrkandetillmotförslag.

b) Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrelsens förslag mot .lamOlofJohanssons
yrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigebeslutargodkänna följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkonnnunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltill Jan-OlofJohanssons yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 21 ja-röster, 16 nejwröster och 3 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens forslag (se omröstningsbilaga3).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 15 mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrelsens förslag i punkt 16 och finner, att

kommunfullInäktigebeslutarbifalla förslaget.

usteirare:
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 17 mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställerproposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt ge bildningsnämndeni
uppdrag att göra en total översyn av förskola, förskoleklass, grundskolan och
skolbarnomsorgensverksamhet i hela Brastad/Bro e området. Utredningens syfte är en

optimal verksamhet inom ekonomi, lokaler och kvalitet och vara klar senast 201 1-10-31.
Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt ge bildningsnänmdeni
uppdrag att genomföra de förändringar som utredningen bedömerär nödvändiga för en positiv
utveckling av Brastad/Bro i framtiden mot Klas-GöranHenrikssons yrkandeatt ev. föreslagna
förändringar skall avgöras av kommunfullmäktige. Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaRoland Karlssons mil. yrkande.

Omröstning begärs

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalltillRoland Karlssons mfl.yrkande.

Nej-röst för bifall tillKlas»Göran Hemikssons yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 22 ja-röster och 18 nej -röster att bifallaRoland Karlssons
mfl. yrkande (se omröstningsbilaga4).

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeatt avskaffapolitiska
mötesarvoden i kommunfullmäktigeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå
yrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst for bifalltill .lan«0lofJohanssons yrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röster och 22 nej-röster att avslå Jan-OlofJohanssons
yrkande (se omröstningsbilaga5).

Justerare:
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Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkandeatt inte längre subventionera
industrimark,bostadsområden, handelshamn och turistverksamhet såsom gästhamnai'och
finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt kommunstyrelsenverkställer
majoritetsbeslutet från budgetmötet i december2008 att kommunen av regeringen kräver att
centralt beslutadoch lagstadgad verksamhetsåsom LSS också blir centralt/nationellt
finansierad. Det vill säga att humana reformer också måste finansieraspå ett för kommunen
humant och rättvist sätt. Ordföranden finner att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillYngve Berlins yrkande.

Nejmöst för avslag.

Omröstningsresultat

Konununñillmälctigebeslutarmed 19 ja-röster, 19 nej-röster och 2 ledamöter som avstår och
med ordförandens utslagsröst att bifallaYngve Berlins yrkande (se omröstningsbilaga6).

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt kommunen verkställer
majoritetsbesiutet från budgetmötet i september2009 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att

tiilkommunfuilmäktige redovisa vad KS prioritering av strandpromenadenoch projektet
”Norra Hamnstranden” hittills kostat skattekollektivet.Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillYngve Berlins yrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresnltat

Kommunfuilmäktigebeslutarmed 32 ja-röster, 3 nej -röster och 5 ledamöter som avstår att
bifallaYngve Berlins yrkande (se onrröstniirgsbilaga7).

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt ge kommunstyrelsen i uppdrag
att se över och avveckla allt skattefinansierati ”Norra Hanmstrandenprojektet.”Ordföranden
finner att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt om inte ekonomin/inkomsterna
förbättras till konunuiifulhnäktigesnovember-möte,då skattesatsen skall beslutas, föreslår vi

Justerare:
k

,
Utdragsbesüzrkande:

å? '
i 2 <

.

f: -5 / .

' /



 

LYSEKILSKOMMUN
Kommunfullmäktige

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
201 1-06-22

en kommunal skattehöjningför att avstyra alliansens nedskärningsförslag. Ordföranden
finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeatt samtliga partier och ledamöter i

kommunfullmäktigeges en möjlighetatt delta i kommunens budgetarbete och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordfröanden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt l mot Yngve Berlins

avslagsyrkandeoch i stället att ställa egna krav på att staten tar sitt ekonomiskaansvar för
centralt beslutade reformer samt att kommunen minimerar sina åtaganden gentemot ”Norra

Hamnstrandenprojektet.” Ordföranden finner att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa ramar för budget 2012 i enlighet med upprättat
förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2012

färdigställa förslag tillnya ekonomistyrningsprinciperinnefattande resultatöverföringsmodell
och volymbudgeteringsmodell

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt ekonomienhetenatt utarbeta direktiv och

budgetanvisningai* för fortsatt budgetarbete

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt nämnderna att påbörja arbetet med
bttdgetanpassningar.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunchefen att påbörja arbetet med
koncerneffektiviseringarenligt redovisat förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsStadshus
ABzs låneförpliktelsei'upp till ett totalt högsta lånebeloppom l 16 735 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsbostäderABzs

låneföipliktelsei*upp till ett totalt högsta lånebeloppom 375 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i LysekilAB:s

låneförpliktelserupp till ett totalt högsta lånebeloppom 268 471 372 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Konunutaftlllmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för KolholmamaABzs

låneförpliktelsei*upp till ett totalt högsta lånebeloppom 15 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
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Kommunfullmäktigebeslutaratt ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna
att försälja Oscars, kommunens gästhamnarrespektive Gamla idrottshallen. Därefter- om

kommunstyrelsen så beslutarm bemyndigakommunstyrelsen att försälja nämnda tiilgångar.

Kommunfullmäktigebeslutaratt partistöd och alla slags ersättningar till förtroendevalda
fryses på 2011 års nivå.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en

resurseffektivarepolitisk organisation (omfattande kommunfullmäktige,nämnds- och
styrelseorganisation inkl. sammanslagningav nämnder och minskning av antalet
förtroendevalda) och om så erfordras tilldelar gälla redan fr.o.m. 2011.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunkoncernenslåneskuld och borgensåtaganden inte får
öka jämfört med utgången 201 1-12-31.

Kommunfullmäktigebeslutaratt nämnderna skall beslutaom sina verksamhetsplanerinkl.
internbudget för 2012 senast under novembermånad 2011.

Kommunfullmäktigebeslutaratt verksamheter inom kommunstyrelsen, fördelas med
föreningsbidrag- 0,1 mnkr och effektivisering- 3,0 mnkr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge bildningsfoivaltningen/nämndeni uppdrag att göra en

total översyn av förskola, förskoleklass, grundskolan och skolbarnomsorgensverksamhet i
hela Brastad/Bro m området. Utredningens syfte är en optimal verksamhet inom ekonomi,
lokaler och kvalitet och vara kiar senast"201 1-10-31.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge bildningsnämndeni uppdrag att genomföra de
förändringar som utredningen bedömerär nödvändiga för en positiv utveckling av

Brastad/Bro i ñamtiden.

Kommunfultmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att verkställamajoritetsbesitttet
från budgetmötet i december2008 att kommunen av regeringen kräver att centralt beslutad
och lagstadgad verksamhet såsom LSS också blir centralt/nationellt finansierad. Det vill säga
att humana reformer också måste finansieraspå ett för kommunen humant och rättvist sätt.

Kommunfullmäktigebeslutaratt verkställamajoritetsbeslutetfrån budgetmötet i september
2009 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till kommunfullmäktigeredovisa vad KS

prioritering av strandpromenadenoch projektet ”Norra Hamnstranden” hittills kostat
skattekoliektivet.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamöterna Jan-OlofJohansson, Anders Nilsson och Klas-Göran
Henriksson, alla (S) samt Yngve Berlin (K) skriftliga reservationer.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder, ekonomienheten
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- OMRÖSTNINGSLISTA 1 . VOTERING
. § 101

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mais Karlsson -=
-i

Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson -l
Torbjörn Stonsson _-
Annika Dahiberg 11
Yngve Berlin

i

:-
AJm-CharlotteStrömwall
Fredrik Lundqvist ElisabethÅkerman
Ronnie* Ronibinnt -2
Klas-GöranHenriksson

A

_-
_-
_-
i_
-I
-I
_-
-l
_-
_-
_-
-i
_-
_-

FP Lars-Åke Olsson"-
Thonnny Collén Kent Karlsson
-2
-I
_--l
-=-Per-Gunnar Ahlström

i C Fredrik Christensson Christer Hammarqvist X X

JM ”iomoovik
“k” t_

MP_-
_-FP NlarianneLarsson

FilipNordqvist ZZ
Sven-GunnarGunnarsson

22 15 3
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- OMRÖSTNINGSLISTA2 . VOTERING
§ 101

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

Roland Karlsson _-
Torbjörn Stensson _-
AsmikaDahlberg _-
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist ElisabethÅkerman
Ronald Rombrant -I
Klas-GöranHenriksson
_-
_-
-i
:-
-=
_-
-I
-2
-S
_-
_-
2-
_-
_-
-U
_-
:-
_-
-I
_--_
_-

S Anders Nilsson
K Per-Gunnar Ahlströzn

M

Fredük Cmistensson Qlgrilster Hammarqvist
w

FP Torn Govik X- X -
I_
_-Fnip Nordqvist X II

Sven-GunnarGunnarsson
22 16 2

Justerare: Utdraåsbestyrkande: nnnnnn H
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- OMRÖSTNINGSLISTA 3 . VOTERING
§ 101

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mete Karlsson _-
_-
_-
-i

Terbjöm Stensson _-
Amüke Dahlberg -i
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist ElisabethÅkerman
Ronald Rembrent -Z
Klas-GöranHenriksson
_-
-2
;l
i_
_-
-I
:i
-I
_-
_-
-I
_-
_-
_-
I_
_-
_-
_-

X -I
- l-E

_---Per-GunnarAhlström _
Fredrik Christensson Christer Hammarqvist

FP
å

Tom Govik X
MP Inge Löfgren

Z

S Siv Linnér Margareta Lundqvist
FP Marianne Larsson

bunden FilipNordqvist X
Sven-GunnarGunnarsson

21 16 3
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§ 101
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST.I

IIINHIIIEMHKäMiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEIIIEEIIIIIIIII
Margareta Carlsson j:
Jan-OlofJohansson _-
Roland Karlsson _-
Torlförn Stens-son -2
AmnkaDahlberg -S
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall _-
Fredrik Lundvist ElisabethÅkerman
Ronald Ronlbrant -I
Klas-GöranHenriksson

IIIEIIIEEEMiii5MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEIIIEIIIIIIIIII
IIIEIIIIEHäñää5iäüüäüüiålllllllllllllllIIIEIIIEIIIIIIIIII
IIIIEIIIIHHMHHEEäMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIEIIIIII
IIMMHIIEMEiiNHEHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIINIEIIIIII
IIUMIIIEüMHNüäHMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEIIIEEIIIIIIIII
IIEEIIIEäEEEEIMäüüñlllllllääiüñääñillllIIEEIIIIEIIIIIIIII
IIIIHIIIEHäHMHEiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIHIIIII
IlllilllEEEnIEEEEHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIEIIHIII
IIIKIIIEEHHNEHHKEHQEEIIIIIHEERIQMHIIIIIIIEIIIIIIIIEEIIIII
IIIIHIIIIE555NWHHHiñIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIEIIIIII
IIIEEIIIIHENMEEEMäHEäññiiüdiållllllllllllllIIEIIIIEEIIIIIIIIII
IIIIHIIIIHMMäi5E5Häü!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIEIIIIII
IllññllllüäüäiiüñülläHllllliläñiiñüillllllIIEIIIIEHIIIIIIIIII
--ThomasFalk _-
IIIEEIIIEålIÄHHII5MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIII
-I
IIISIIIEMEäEEEM5EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEIIIIIIIIEIIIII
IIIEHIIIEiiENEEEIiHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXIIIIEII
IIEEIIIEMäHINHQäEäMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIMIIIEHMEEHi5MIlllllllllüñlüiäbñllllllIIEIIIIEII
IIIEIIIIMMä!EWEMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Per-GunnarAhlström -
Fredrik Christensson Christer Hannnarqvist

IIIEEIIIloneGoWk Iliillliil
Inge Löfgren j
Siv Linnér Margareta LudqvistI
Marianne larsson

______

X X

_

X X
IIIEIII X  
  

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 101
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

Mats Karlsson -I
_-

Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson _-
Torbjörn Stensson _-
AmnkaDahlberg _-
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwali
Fredrik Lundqvist ElisabethÅkerman
Ronald Rornbranl :l
Klas-GöranHenriksson
22

Christina Rörvaii-Dahlberg
Anneli Strand _-
_-
_-
_-
_-
_-

Britt-MarieKjellgren Henrik Käilén
-I
_-
_-
j_
22
_-
_-
_-

i_-
-I
_---

iohn Berntsson Jan Ivarsson
_2 X -

Per-Gunnar Ahlström
Fredrik Christensson Christer Hammarqvist.Tom Govik X X

Inge Löfglen _-
Siv Linnér Margareta Lundqvist

FP Marianne Larsson _
Obunden FilipNordqvist -

S
d_

Sven-GunnarGunnarsson XN X -
18 22

Utdragsbestyrkande:Justerare: i

  

 
 
 

 

4, 1x-, är? 5);
i ?ii

f; “fi” .T7 (lf) "



Justerare:
L_

Utdragsbestyrkande:

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
 

   
 
  

 

 
 

 

 
   

 

 

Kommunfullmäktige 201 1-06-22 3 7 (71)

- OMRÖSTNINGSLISTA 6 VOTERING
§ 101

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson -2
_-
-=
_-
I_
;-

Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall
FredrikLundqvist ElisabethÅkerman
Ronald Rombrant -2
Klas-GöranHenriksson
_-
_-
_-
_-
i:
-2
-I
_-
_-
_-
_-
_-

Marita FermeH-Lagtell Klaus Peters
LP_-
2-
-I

Thommy Collén Kent Karlsson
_-

Britt-Marie Govik 2-
Stefan Magnusson __-l
-I
_-
_-

Fredrik Christensson Christer Hammarqvist X
Tom GOVik

å W

X
M _-

Inge Löfgren -Ã
_-

M

FP_-
Obunden FilipNordqvist

Sven-GunnarGunnarsson _
19 19 2
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§ 101
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

Mars Karlsson -:
Margareta Carlsson _-
Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson _-
Torbjörn Srensson -2
Annika Dahlberg _-
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist ElisabethÅkerman
Ronald Rornbranr 2-
Klas-GöranHenriksson
:Z
-i
_-
-I
S_
_-
_-
_-
-I
_-
_-
_-
_-
_-
I_
_-
-2
_-
_-
_---
-
_-

Per-GunnarAhlström
Ftedrik Christensson Christer Hammarqvist ?EM X
Tom Govik X X

Inge Löfgren -=-:X--
smäll...

Öbunden FilipNordqvist
_

X_
Sven-GunnarGunnarsson

WW

X
H 3 5

Justerare: , Utdragsbestyrkande:
fi' “

.fis -s Fr cáfgsf' f) r s



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 l 1-06-22

SOCIALDEMOKRATERNA 2011-06-29

Justerare:

Kommunfullmäktige2011-06-22

Ramar för budget 2012

Reservation angående ärende 7, att-satser 10, 11 och 12.

Lysekilskommun äri ett mycket svår: ekonomiskt läge. Ordentiiga krafttag och samarbete
över gränserna kommer att behövasför att hitta de bästa lösningarna. Men för att ta kloka
beslutmåste vi också ha tålamodoch göra ordentliga konsekvensbeskrivningar.Viktiga
frågor bör förankrasbland alla partier och berörda invånare innan besluttas. Vi anser också
att strategiskt viktiga frågor för kommunens framtid ska behandlasav kommunfiiiirnäktige.

Enligt vår mening är skoiiokaiernaen sådan fråga. Vi villatt bildningsnämndenska hantera
dessa ärenden och komma med förslag och koitsekveitsbeskrivrtiltgar,men att beslutentas av

kommunfullmäktige.När Lysekilsallianseni kommunstyrelsen röstar igenom att lägga ner

Bro skola utan att biidraingsnäixiradeaiberettärendet handlat'man överilat.Därför ser vi
positivt på att Lysekilsalliansenändrade sig i komnmaiñlilmäktigeoch gav biid rtingsnäimiclen
i Lippdrag att titta på hela området för att hitta den bästa lösningen. Däremot delar vi inte
Lysekiisailiansenssyn på att det är bildningsnätnrtdensom skata det avgörande beslutet. Det
bör göras av koimitunñtiimäktige då frågan är av så stor vikt.

I frågan om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fonttsättrüngaiáia att försälja Oscars
och gamla idrottshallen delar vi inte helt alliansens syn. Vi ställer oss bakom att ärendena
utreds men även här bör komnmnfullmäktige ta de avgörande beslutenom eventuell
försäljning eller fortsatt komntunal drift.

Vi reserverar oss också mot att konlmunstyreisen ges I uppdrag att utreda förutsättningarna
att försälja gästhamnarna.Gästhamnama liksom övriga småbâtshamnarnasframtid är redan
vät utredda och förankrade i de styrelser och enheter som berörs. Ett beslutsunderlagför
hamnverksamheteit har tagits fram och behandladessenare på samma möte. Att under
behandlingav rambudgeten svänga | frågan om hamnen och föregå hamnutredningen, är att

åter igen ta ett överilatoch icke förankratbeslut,vilketär olyckligtdå det skapar en

osäkerhet för de som ska hantera hamnfrågorna.

För Socialdemokraterna i kontmuaifulimäktige.

/jlfs-g: ;låg
Jan-Oiofüipitanssort 'i

'

iø"
. /j , ,_

i f '_. 'å'Andeéráliisson L/á k_2

Kiss-Göran Henriksson

Utdragsbestyrkande:
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§ 106 Reservation - RAMAR FÖR BUDGET 2012.

Huvuddragen i fulimäktigemajoritetensbeslut till rambudget är att verksamheten
skall skäras ned med över 21 miljon kronor och att ännu mer av kommunens

fastighetskapitat skall privatiseras. Budgeten är en baklängesräkning där

ekonomiutskottet utan hänsyn tilldirekta och långsiktiga konsekvenser får siffrorna
att "stämma" när verksamhetensslutsumma skrivs in. "Kartan" är rltad utan hänsyn
till terrängen, och möjligheten för nämnderna att nå sina Verksamhetsmålär

kringgärdad av raviner och stup, men "kartan gäller".

'i'iii orienteringen i Lysekilsekonomiska politik hör att den lokala alliansen de Senaste

åren använt större summor än det föreslagna ståibadet på 21 miljoner (kanske det

dubbla) i riggandet av Norra Hamnstrandens område, för att vara fastlghetsmagnater
och köpstarka människor (som överklassen kallas nu för tiden) till lags. Ättasiffriga
belopp där det till och med saknats fuilmäktigebesiutför investeringarna.Vem får
betala det "kaiaset"?

När man behandlarkommunal ekonomi kan man inte blunda för lokal faitbllndhet,
men vi kan heller inte blunda för riksdagsbeslutmed ökade ofinansierade pâiagor
som dramatiskt underminerar den kommunala ekonomin.

Så parallellt med Lysekilsalliansens satsningar på lyx sanering av område för
kommunaiskattebefriadefritldsboende, driver regeringen Reinfeldt en politik med
ökade klassklyitornaoch social oro som följd. En ekonomisk politik som dagligen
producerar miljonärer och miljardären och fattigdom.

Sänkt skatt för de redan rika och minskade medel till den offentliga sektorn är en

medveten politik från regeringen för att tvinga fram just privatlseringaroch

utförsäljning l landets kommuner. Eller som Moderaten Staxäng uttryckte det innan

han lämnade fullmäktige och blev riksdagsman. "Det är inte bra att staten tillför
kommunen mer pengar för det förhindrar nödvändig strukturomvandling".

Rapporten om ökad barnfattigdom i Sverige borde stämma till eftertanke. Ökad
barnfattigdom parallellt med att vissa grupper tar så stor andel av samhällets
resurser att man utan problem kan köpa sommarhus l Norra Hamnen i Lysekil för

mångmiijonbelopp.
Nu har det "strukturomvandiats", det vill säga skurits ned och sålts ut till den grad
att en hållbar kommunal verksamhet är hotad i grunden. Inför detta hot och med

vetskap om att alliansens företrädare medvetet driver på för nedskärningar och

utförsäijningar, tvingas vi ha beredskap för en alternativ finansiering.

jDet är inte bra, det är rent av skandal att vi tvingas ta til! det, men vi är beredda att

-iiöja kommunalskatten för att undvika nedskärningar i samhäiisnyttig verksamhet
som verkligen drabbar de som har sämst ställt.

Utdragsbestyrkande:
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Justerare:

« §5..

Sammanträdesprotokoll
201 1-06-22

kommunistiska Paitiets krav att staten gör rätt för sig gentemot kommunerna
(genom att exempelvis finansiera LSS fullt ut) och ett stopp för kommunens

satsningar i Norra i-iamnstranden som tycks gå på löpande räkning titt
entreprenörerna, skulle 1 sig vara ett sätt att komma tiil rätta med ekonomin.

Men om inte detta sker och ekonomin/inkomsterna inte förbättras till
kommunfullmäktiges novembermöte,då skattesatsen skall beslutaskänner vi oss

tvingade att föresiâ en "öronmärkdskattehöjning som bromsar ödeläggelsen

Vi vet att en skattehöjningdrabbar fram för allt de som inte belönats med
jobbskatteavdrag. Men vi vet också att nedskärningarnasom alliansen är beredda att

göra drabbar ekonomisktsvaga grupper ännu värre.

Men vi kommer inte att gå med på en skattehöjning, rakt av som skali gå ln i
kommunens kassa, då befararvi att den går till fier felsatsningar för att vara

fastlghetsmagnaternaoch storkapitalettill lags.

En kommunal skattehöjning måste öronmärkasså att inte ktâfingrigablandade och
fartblinda politikeroch tjänstemän får fria händer.

Medlen från en skattehöjningskali gå tiil sociala verksamheten och
bildningsnämndenför att just förhindra ödelägget l KS majoritetens förslag.

Det är så vi ser på försvaret av välfärden i detta akuta läge.

Vi reserverar oss med denna skrivning och våra egna yrkanden, mot fultmäktlge
majoritetens besiuti rambudget för 2012.

För Kommunistiska Partiet fullmäktigegrupp

Yngve Berlin. Lysekil den 26 juni 2011
t

........

Utdragsbestyrkande:
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§ 102

TERTIALRAPPORTPER 2011-04-30
Dm: LKS 10-212-041

Ekonomienhetenhar upprättat tertialrapport för Lysekilskommun per 2011-04. Bokslutet
omfattas av en ekonomiskuppföljning och en prognos per 2011-12. För komplett redovisning
av tertialbokslutet se bifogad rapport.

Resultatet, förändring av eget kapital per 2011-04 uppgår till 5,9 mnkr. Prognosen per 201 l-
12 uppgår till 2,6 mnkr vilketär -2,8 mnkr mindre än budgeterat.

Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,3 mnkr per 2011-04 och prognostiserar
en negativ budgetavvikelsepå 7,1 mnkr.

 
 E. avvikelse

KS

MBN
BIN

LL GYMN VUX

.soc
'j-Total
nämnduerksamhet

 
Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-05-30 med delårsrapport per 201 1-04-30.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 107.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkonnnunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K): bifalltillkommunstyrelsens förslag i punkt l samt avslag på
kommunstyrelsens förslag i punkt 2.

Jan-OlofJohansson (S): avslag på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 och i stället att

kommunfullmäktigeuppdrar åt nämnderna att genomföra nödvändiga åtgärder för att hålla
budget 201 l.

Propositionsordning

Konnnunñtllmäktige godkänner följande propositionsordningz

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och 3.

Justerare:
,

Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå kommunstyrelsens forslag i punkt 2 mot Jan-OlofJohanssons yrkande mot

Yngve Berlins avslagsyrkande

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag i punkterna l och 3 och finner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslagen.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag i punkt 2 mot Jan-Olof
Johanssons yrkandemot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktige
beslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar och godkänner teitialrappoiten per 2011-04.

Kommunfullmäktigebeslutaratt samtliga verksamheter skall balansera budgeten for 201 1 -

ett underskott i tertialredovisningen per 201 1-08-31 kommer att balanseras med ytterligare
justeringar i budgetramarna for 2012.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt förvaltningen att i delärsbokslutet redovisa delårsbokslut och

prognos på helår uppdelad på individ och myndighetsnämnden och vård och
omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerare:
,

Utdragsbestyrkande:
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§ 103

Justerare:

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG MED ANLEDNING AV OMVALET TILL
LANDSTINGSFULLMÄKTIGEI VG-REGIONEN
Dnr: LKS 11-118-042

Valnämnden framställer i skrivelse 2011-03-30 en begäran om tilläggsanslagmed 300 tkr från
kommunfullmäktige.

Enligt den informationsom har utgått från Valmyndighetenkommer LysekilsKommun att

ersättas för kostnader i samband med fortidsröstning med cirka 108 tkr. Valet i sin helhet
kommer uppskattningsvisatt kosta 408 tkr. Då Valnämnden for år 2011 inte har budget for att
administrera ett val begär nämnden tilläggsanslag.

Ekonomichefenhar i tjänsteskrivelse 20l l-05-l7 anfört, att det under 2011 inte finns något
utrymme i budgeten för att finansieradessa kostnader. Eftersom inga medel finns i
kommunens budget blir frågan om tilläggsanslag i denna del enbart en fråga om var

underskottet i redovisningen i slutändan skall redovisas.

Beslutsunderlag

Valnämndensprotokoll 2011-03-30, § 5.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2011-05-24, § 6.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-06-08, § 108.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslå nämndens framställningom tilläggsanslagom 300 tkr.

Beslutet skickas till

Valnämnden
Ekonomienheten

Utdragshestlyiiølüiantleim_ i
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§ 104

VÅRD- OCH OMSORGSNÃMNDENS FRAMSTÄLLNING AVSEENDE BEHOVET
AVPSYKIATRIBOENDE
Dnr: LKS 1 l-21 1-042

Vård- och omsorgsnämnden väcker i skrivelse 2010-04-27 den ekonomiska frågan om

merkostnaden2011 om 700 tkr samt utökad budget under 2012, for att under hösten 2011
starta upp ett boende enligt 4 kap l § socialtjänstlagen för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.

Avseendenämndens framställningom budgettäckningom 700 tkr for merkostnadenunder
2011 finns inte något utrymme i budgeten för att finansiera dessa kostnader. Eftersom inga
medel finns i kommunens budget blir frågan om tilläggsanslag i denna del enbart en fråga om

var underskottet i redovisningen i slutändan skall redovisas.

Det åvilarnämnden och förvaltningen att beslutaom och påverkaverksamhetenoch
kostnaderna inom de ramar som fastställts av kommunfullmäktige.Nämnden uppmanas att
inom sin totala verksamhets budget under återstoden av året vidta åtgärder for att kompensera
for uppkomna merkostnader.

Beslutsunderlag

Vård- och Omsorgsnämndensprotokoli 2011-04-27, § 6.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 201 1 -05-15.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2011-05-24, § 7.
Kommunstyrelsens protokoll 201 1-06-08, § 109.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Emma Nohrén (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag och bifalltillvård- och
Omsorgsnämndens framställning.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens forslag mot Emma Nohréns yrkandeom bifalltillvård- och
omsorgsnämndens ñamställning.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Emma Nohréns yrkande
om bifall till vårda och omsorgsnämndens framställning och finner, att kommunfulhnäktige
beslutarbifallakommunstyrelsens ftárslag.

.Iusterarez Utdragsbestyrkande:
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Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifall tillkommunstyrelsens frislag.

Nej -röst for bifalltillEmma Nohréns yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 19 ja-röster, 14 nej-röster och 7 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslå vård- och Omsorgsnämndens framställningom

tilläggsanslagmed 700 tkr och uppmanar samtidigt nämnden att under återstoden av året vidta

åtgärder för att kompensera for de uppkomna merkostnaderna.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomienheten

Justerare:
,

Utdragsbestyrkande:
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§ 104
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

Mats Karlsson _-
_-
-l

Roland Karlsson _-
Torbjörn Stonsson -i
Annika Dahlberg _-
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist EiisabethÅkerman
Ronald Rombrant _-
Kias-GöranHenriksson
_-
_-
_-
i_
_-
-i
_-
l_
_-
j:
_-
_-

Marita Fermeii-Lagreli Klaus Peters
_-
-l
_-

Thommy Collén Kent Karlsson
ii
_-
3---
_-
_-
K-

Fredrik Christensson Christer Hannnarqvist _

MP Inge Löfgren X Xnån-ii-
Siv Linnér Margareta Lundqvist X
Ix/Iarianne Larsson

_m__

X

Fiiip Nordqvist ES Sven-rüçllimai' Gunnarsson X X
19 14 7

Justerare
i

Utdragsbestyrkande:
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§10s

FRAMSTÄLLNING OM BORGENSÅTAGANDE FRÅN FYRSTADSFLYGPLATS

3:: LKS 11-152-045

Fyrstads Flygplatsägs av kommunernaTrollhättan(49 %), Vänersborg (34 %), Uddevalla (16
%), och Lysekil (1 %). För att möta nödvändiga framtida investeringar fram tom. 2016
ansöker bolaget i skrivelse 2011-02-18 om kommunal borgen för lån. Lånebeloppetuppgår
till 10 mnkr och borgensbeloppet fördelas utifrån ägarandelarna. Detta gör således att Lysekils
kommuns borgensåtagande kommer att uppgå till 100 tkr.

Beslutsunderlag

Fyrstads Flygplatsskrivelse 2011-02-18.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-05-16.
Ekonomiutskottets protokoll 2011-05-24, § 8.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-06-08, § 110.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaFyrstad FlygplatsAB en borgen på lån upp till 100
tkr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt Fyrstads FlygplatsAB skall betalaLysekilskommun en

årlig borgensavgift om 0,6 % på utestående borgensbelopp.

Beslutet skickas till

Ifyrstads FlygplatsAB
Ovriga ägarkommuner
Ekonomienheten

Justerare:
,

Utdragsbestyrkande:
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§ 106

SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN - ÅRSREDOVISNING OCH
VERKSAMHETSBERÃTTELSE2010
Dnr. LKS I1-l54n042

Samordningsförbundet Norra Bohuslän har överlämnat årsredovisning med tillhörande
Verksamhetsberättelse2010.

Beslutsunderlag

Samordningsförbundets årsredovisning med tillhörandeVerksamhetsberättelse2010.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 75.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 112.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsforbundets årsredovisning med tillhörande
verksamhetsberättelse20 l 0.

Beslutet skickastill

SamordningsforbundetNorra Bohuslän

Justerare: x Utdragsbestyrkande:
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§ 107

LOKALA MILJÖMÅLFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 11433409

Förslag till lokala miljömålför Lysekilskommun har utarbetats av miljöstrategMaria Ehlén. I

dokumentet föreslås åtgärder för att Lysekilska bli en mer hållbarkommun.

Beslutsunderlag

Förslag till lokala miljömål.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 84.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 113.

Yrkanden

Christina Rörvall-Dahlberg(C): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Inge Löfgren (MP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med följande tillägg- l) hänsyn skall
i stort sett tas i samtliga kommunalabeslut och 2) miljömålenskall utvärderas och rapporteras
tillkommunfullmäktigevarje år.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens forslag.

Propositionpå Inge Löfgrens tilläggsyrkancle1.

Propositionpå Inge Löfgrens tilläggsyrkande2.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifalla förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande 1 och finner, att

konnnunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande2 och finner, att

konnnunftallnräktigebeslutaravslå yrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt de lokala miljömålenska ligga till grund för det fortsatta
miljöarbetetinom kommunen och uppdrar åt samtliga nämnder och bolag att implementera
:nålen i verksamheterna.

Justerare: Utdüragsbestâyrkaxide:
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Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och bolag
Miljöberedningen/samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 108

FRAMSTÄLLNINGOM FOLKOMRÖSTNINGAVSEENDE
LOKALFORSORJNINGENINOM UTBILDNINGSOMRÅDETI LYSEKILS
TÄTORT
Dnr. LKS 11-217-111

Bakgrund

Under våren 2007 aktualiserades ñågor om alternativa lösningar för lokalforsözjningeninom

utbildningsområdeti Lysekils tätort. Eftersatt underhåll av bl.a. Gullmarsskolans lokaler,
inhyrda moduler, behovav nytt tillagningsköksamt brist på lokaler for yrkesutbildningar-na
låg tillgrund fören utredning som påbörjades under första halvåret 2007. Efter avslutat
utredningsarbeteoch politisk behandlingresulterade förslagen i kommunfullmäktigesbeslut
den l2juni 2008.

Kommunfullmäktigebeslutade

a_tt etablera och samlokaliseraen ny gymnasieskola i anslutning till
vuxenutbildningsenhetenoch högskoleenhetenvid Rinkenäs och i enlighet med
beslutadeekonomiska direktiv,

att uppdra åt kommunchefen i samråd med gynmasiechefenoch socialchefen att i

enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla ett hyresavtal for

nya gymnasielokaler,

att uppdra åt kommunchefen att i samråd med bildningschefenta fram
beslutsunderlagför förändringar inom bildningsförvaltningenslokalförsörjning i

Lysekils tätort samt

att uppdra åt kommunchefen att redovisa beslutsttnderlagenfören ny gymnasieskola
samt lokalförändringar*for bildningsfoivaltningenvid kommunstyrelsens extra
sammanträdeden 3 september2008.

Kommunfullmäktigesbeslut i de tvâ forsta att-satserna är redan genomförda, byggandet av

den nya gymnasieskolanpågår och inflyttningär beräknadtill februari 2012. Arbetet med att

genomföra kommunfullmäktigesbeslut i de två sista att-satserna påbörjades omgående hösten
2008 och har bl.a. resulterat i avvecklingenav Parkskolanoch Färgarskolan.

Under våren 2011 har bildningsforvaltningenpresenterat ett beslutsunderlagfor den framtida
lokalforsörjningen inom Lysekils tätort. I beslutsunderlagetredovisas bl.a. förslag på
tttnyttjandet av friställda lokaler i Gullmarsskoian samt förslag på en avvecklingav Kyrkviks
och Färgargatans förskolor.

Gällande lagstiftningom kommunal folkomröstning

Möjligheten att väcka ärende om kommunal folkomröstning regleras i kommunallagens

Justerare: Utdragsbesiyrkande:
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5 kap. 23 §. Om minst 5 % av de röstberättigade kommunmedlemmarnaenligt lagen (1994-
692) om kommunala folkomröstningarskriftligt tar initiativ till att rådgivande folkomröstning
skall hållasi en aktuell fråga, är kommunfullmäktigeskyldigatt behandladetta ärende och ta

ställning tillom folkomröstningskall hållaseller inte. Initiativet skall innehålla
initiativtagarnasegenhändiga namnteckningar, namnförtydligandenoch uppgift om deras
adresser. Kommunfullmäktigeges också möjlighet att med stöd av kommunallagens5 kap. 34
§ använda en folkomröstningsom ett led i beredningenav en fråga. En folkomröstningär
endast rådgivande.

I § 2 i lagen om kommunala folkomröstningarregleras bl.a. vad fullmäktige skall beslutaom i
det fall man villgenomföra en kommunal folkomröstning. Kommunfullmäktigeskall bl.a.
beslutaom dag för folkomröstningen.Dagen för folkomröstningenskall beslutasefter samråd
med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före
omröstningsdagen. Sådan folkomröstningbrukar för det mesta av praktiska och ekonomiska
skäl förläggas till dag då val genomförs av andra skäl, exempelvis val tillEU-parlamentet.
Val tillEU-parlamentet och val till riksdag, landsting och kommunfullmäktigesker först år
2014. Omval till landstinget har nyligengenomförts. Detta innebär, att en folkomröstning i
*denna fråga får förläggas tillen annan lämplig tidpunkt under året vilketavsevärt kommer att

öka kommunens kostnader för ett genomförande.

Aktuell framställningom folkomröstning

Fredagen 20l l»05-13 överlämnade listor med ca 1200 namnunderskriftermed krav på att

Lysekilskommun skall anordna en kommunal folkomröstningom föreslagna förändringar i
bildningsförvaltningenslokalförsörjning i Lysekils tätort. Konununledningskontorethar
granskat underlaget som inlämnats och kan konstatera, att 945 personer står bakom initiativet.

Antalet röstberättigade i kommunal folkomröstningvar i maj 2011 12053 personer. 5 % av

dessa blir 602 personer. Initiativet upptog 945 namn vilketinnebär, att initiativet samlat mer

än de 5 % som krävs för att kommunfullmäktigeskall vara skyldigtatt behandlaärendet.

Kommunledningskontoretsbedömning

Frågan om bildningstörvaltningensframtida lokalförsörjning i Lysekils tätort har varit
föremål för informationoch dialog från kommunens sida och debatten och diskussionen 01n

förslaget har varit omfattande. Konmmnledningskontoretgör den bedömningen,att frågan
genom sin komplexitet är mindre lämpad för behandlingi en folkomröstningdär en fråga
skall formuleras som skall besvarasmed ja eller nej.

Bildningsnämndenfår anses vara mycket väl insatt i ärendet och bedöms vara väl lämpad att

göra de organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska överväganden som krävs för att fatta
beslut i frågan.

Slutligen kan nämnas, att genomförandet av en folkomröstningunder året beräknaskosta ca

300 tkr eftersom möjligheten tillsamordning med annat val saknas.

Justerare:
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Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-05-30.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-06-08, § 114.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP), Yngve Berlin (K) och EmmaNohrén (MP): bifalltillñarnstäilningenom

folkomröstning.

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

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens forslag mot Inge Löfgrens mil. yrkandeom bifalltill
framställningenom folkomröstning.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag mot Inge Löfgrens mil.

yrkandeom bifalltill framställningenom folkomröstningoch finner, att kommunfullmäktige
beslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisning till vad kommunledningskontoretanfört, att

avslå framställningenom folkomröstningom bildningsfözvaltningenslokalforsöijning i

Lysekils tätort.

Beslutet skickas till

initiativtagarna

Justerare: ilwltmdragsbelstyrk-zintle:
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§ 109

UTREDNINGAVVERKSAMHETENI HAMNEN OCH
SMÅBÅTSHAMNSVERKSAMHETEN
Dnr. LKS 08-396-825

Under de senaste åren har handelshamns- och småbåtshamnsverksamheternavarit föremål för
olika utredningar och diskussioner. Mot denna bakgrund har kommunchefengetts i uppdrag
att genomföra en kompletterandeutredning om hamnverksarnheten,den framtida
dispositionen inom hamnområdet och kommunens avsikt att överföra
småbåtshamnsverksamheteni bolagsform. Arbetethar genomförts av en arbetsgrupp
bestående av kommunchefen, administrative chefen och Göran Johansson, KPMG.

Inom ramen för utredningen har samtal förts med VD i bolagen LEVA, LysekilsHamn AB
och Kolholmarna.Samtal har också förts med företrädare för aktörer verksamma i
hamnområdet, bla. mäklarna, Ö-varvet/MITAB,Seabased och G&M. Kompletterande
ekonomiska utredningar har genomförts. Resultatet av utredningen har muntligt presenterats
för kommunstyrelsens ekonomiutskottvid sammanträde2011-04-08.

Utredningens huvudsakliga slutsatser

På grundval av vad som framkommit under utredningens gång har arbetsgruppen i
tjänsteskrivelse 2011-04-28 sammanfattatsina slutsatser enligt följande:

o LysekilsHamn AB föreslås fortsatt bedrivahandelshamnsverksamhetmen

verksamhetenskali koncentreras tillGrötökajen och området Grötö rev. Bolagets
maskinparkanpassas till Ininskade volymer i godshanteringen.

e Lossningen av kalk tillOmya på Grötökajert fortsätter' oförändrad.

e Kustbevakningenlokaliseras tillden inre delen av Grötökajen.

o Gullmarskajen och dess angränsande magasin reserveras i nuläget for kund med
långsiktigtbehovav hamnbaserad lastning, lossning och magasinering. Beredskap
finns även för behov av att använda kajen som ”reservangöring” for LysekilsHamn
ABzs löpande godshantering.

e I anslutning till Ö-varvet/MITABoch dess tomträttsområde lämnas möjlighet för
utveckling av maritim näringsverksamhet. Området som avsätts för denna typ av

verksamhet sträcker sig från Gullmarskajens inre del och till det område där MITABs
tomträtt tar vid. Vidare avsätts även fortsättningsvis området från tomrättsområdets
andra sida till den gräns där krtstbevakningensområde tar vid för
småbåtshamn/marinmnäringsverksamhet. I detta sammanhang infogas magasin 8 som

en del i konceptet. inom området kan tillfällelänmas for att pröva en omlokalisering
av annan maritim näringsverksamhetexempelvis Lysmarinsverksamhet i Rinkenäs.
Med anledning av förändringar i Södra hamnen och för Framfoodsområdetbör även

frågan om ny lokaliseringav sjömackenalctualiseras.

Justerare: i
_
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De i ovanstående punkt beskrivnaområdena och magasin 8 erbjuds genom
anbudsforfarande tillexterna intressenter for utveckling av maritim
näringsverksamhet. Möjligheter till synergieffekteroch stärkt affärsutvecklingmellan
befintligaoch tillkommandeaktörer i området skall främjas och föreslås ligga till
grund for bedömning i anbudsforfarandet.

Beredskap för etablering av Seabased skall finnas på Grötö Rev
.

Verksamheternai LysekilsHamn AB och KolholmamaAB läggs samman tillett

bolag. Småbåtshamnsverksamheten(exkl. sjöbodsarrenden och seivicebyggnader)
tillförs detta bolag. Ansvaret för servicebyggnader åvilarenheten for verksamhetsstöd
som hyr ut dessa tillbolaget. Ansvaret for samtliga sjöbodsarrenden åvilar
samhällsbyggnadsförvaltningen.De olika verksamhetsgrenarnabildarseparata
resultaträkningsenheter i bolaget. Då bolaget etablerats åvilardet bolaget att pröva
alternativadriftsformer inom småbåtshamns-och gästhamnsverksamheten.

Rederiet drivs fortsatt i förvaltningsform i avvaktan på fortsatta överläggningar
med Västtrafik.

Presidierna för LysekilsHamn AB, Kolholmarnaoch LysekilsStadshus AB utgör
under hösten 2011 styrgrupp för ombildningenav bolag/verksamhetertillbolaget
LysekilsHamnar AB med start januari 2012. Styrgruppen rekryterar i samråd VD till
bolaget. Förberedelserna skall vara avslutade i november201 l. Arbetet leds även

fortsättningsvis av kommunchefen i samarbetemed administrative chefen och
konsulten Göran Johansson, KPMG.

Som ett forsta steg förs verksamheterna i LysekilsHamn AB, Kolholmarnaoch
Småbåtshamnai'och gästhanmarsamman under en ledning med en administration från
och med den l augusti 2011. Ledning, administration, personal och verkstad
lokaliserastillLysekilsHamn AB:s fastighet från samma datum. Överflödiga lokaler
avyttras eller hyrs ut externt. Överflödig materiel i LysekilsHamn AB och i
Småbåtshamnar/rederiavyttras fore årets slut i syfte att säkra resultatet i Lysekils
Hamn AB och i koncernen.

VD for LysekilHamn AB leder denna operativa omställning under hösten 2011 i
samråd med VD for Kolholmarxia.

VD för Kolholmarnai samråd VD for LysekilsHamn AB
utarbetar anbudsunderlag och tar in anbud for maritim verksamhet i Grötöbnkten,
utarbetar och sluter avtal for Gullmarskajen,utreder och lägger fram förslag till olika
typer av kostnadsbärare för de områden på Grötö och i angränsande onaråden mot
Södra Hamnen som inte är nödvändiga för det nya bolaget, utreder och utarbetar
underlag tilldet nya bolaget i dess uppdrag att pröva alternativa driftsformer för
småbåtshamnai* och gästhanmar. Arbetet skall löpande redovisas till styrgruppen med
slutredovisning i november201 l.

i Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2011-0448 med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 115.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Mats Karlsson (M), Håkan Smedja(V) och Jan-OlofJohansson (S): bifalltill
kommunstyrelsens forslag.

Yngve Berlin (K): i huvudsak bifalltillkommunstyrelsens förslag men avslag på förslaget att
sammanföra organisationernaper 2011-08-01.

Roland Karlsson (FP): att sammanföra organisationernaper 201 1-09-01.

Yngve Berlin (K) återtar sitt avslagsyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag och Roland Karlssons ändringsyrkandemot Ronald
Rombrants avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Roland Karlssons
ändringsyrkandemot Ronald Rombrants avsiagsyrrkandeoch finner, att konnnunftlllmäktige
beslutarbifallakommunstyrelsens forslag och Roland Karlssons ändringsyrkande.

Kommunfullmäktigesbeslut

Konmnmfullmäktigebeslutaratt bildaen styrgrupp för ombildningentiilLysekilsHamnar
AB enligt utredningens förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge styrgruppen i uppdrag att genomföra ombildningenenligt
tztredningens forslag.

Kommunñnllnräktigebeslutaratt ombildningenskall träda i kraft 2012-01-01 med planerat
beslut i kommunfullmäktige i november201 1.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge styrgmppen i uppdrag att föra en dialog med
referensgruppen för småbåtshamnsföreningamaunder uppdragets genomförande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigebeslutaratt som ett forsta steg föra samman verksamheterna i Lysekils
Hamn AB, KolholmamaAB och Småbåtshamnen inkl. gästhanrmarunder en ledning med en

administration lixom. 201 1-09-01.

Reservation

Mot beslutetanmäler Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation i enlighet med reservation i

kommunstyrelsen.

Beslutet skickastill

LysekilsHamn AB
KolholmarnaAB
Enheten för Småbåtshamnenoch gästhamnai'
LysekilsStadshus AB
Kommunstyrelsen
Kommunchefen

Justerare:
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lyse ååpår e .nu

renald.rombrant@lysel<llspartlet.nu 2011-05-10

RESERVATION LKS 2010-05-03
Kommunstyrelsen i Lysekil

Rimligt lägga skattepengar i affärsverksamhetnär vi samtidigt gör
nedskärningariäldreomsorg och skola? Och är det ens lagligt?

Sammanfattning

Vi har tillåtithandelshamnen gå med underskott alldeles för länge. Sedan 2006 upp-
går underskotten tillnärmare E8 miljoner.Hur nxånga år har vi inte hört politiker
säga "Nu ger vi den: ett år till,går det inte därefter så avvecklar vi"....Någoz1 måste
ha modet att säga ”Nu räcker det, nn avvecklarvi”.

Vi ifrågasätter om det ens är lagligt att fonsälta att bedriva lianmverksamhet,som så
uppenbart behöver stöd av skattebetalarnaför att gå runt. Vi kan inte utesluta att vi
begår brott mot såväi statsstödsregler som mot konkurrenslagstiñraing.Detta med
risk för skadeståndoch skada för nanmet Lysekil.Och skulle det visa sig att fortsatt
(lriil är olaglig,då tältet hela upplägget med samordning med småbåtshamnaroch
gästhamnar...

Vi tror vidare att det är oklokt att överföra srnåbâtshannlarna tillett kommunalt bolag
innan vi har hela biiclenklar för oss. Det kan mycket väl visa sig att ileraav små-
båtsiiamnarna är iämpliga att överföra tili foreuingsdriñ, eller tilloch med privatise-
ras. Då :näste vi göra en ytterligare en verksamiretsöverföring....Har vi inte nog med
oordning och oreda?

Vi är :nyckel skeptiska tillmängden av bolag i Lysekilskommun; vi har' inte resurser

och kompetens att icka bolags- och styrelsedirekiörer.Detta är också en av anled-
ningarna till varför vi viil avveckla såväl LysekilsHamn AB som KolholmanlaAB.
Att vi inte har kompetens at sköta våra bolag framgår med ali önskvärd tydlighet av

rapporten ”Utvärdering av bolagisering av de tekniska verksatnheterna i Lysekils
konnmnt", KPMG 20104384 8. När får vi fö. se den återrappoi-terad till fullmäktige?

Mot denna bakgrund *villeLysekilspartietatt Lysekilsnanm AB och Kolholirlarna
under 201% skulie avvecklas. Därför yrkade vi avslag på tjänstemannaforsleget.Vi
hoppas att kunna lä mer visshel om statsstöds- och konkurrensreglei' innan förslaget
föreläggs fnllanäktige. Om inte kan vi inte tzteslillaatt ett eventuelit beslut nlåste lag-
lighetprövas lör att lä xrisshet i frågan. Vi kan bara beklagaatt beslutsunderlaget
överhuvudtaget inte berör någon' om otillåtenkonkurrreits; då hade rättssysiemet inte
behövts Eieiastas med eventuella överklaganden.

LYSEKILSPARTIEIJJU
epost tnfocalysekltspartletnu lvvnunlysekllspartlet.nu
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Bakgrund tillvår reservation

i ett förslag daterat 201 1-04-28 föreslås bLa att LysekilsHamn AB,KolhohnamaAB
och kommunens småbåtsverksamhetskall slås samman tiil ett konnmmägt aktiebo-
lag, LysekilsHamnar AB.

Underskotten i det vi benämnerhandelshamneit har varit en ständigvisa. Verksam-
Iietens fortlevnad har under många år varit beroendeav stöd från skattebetalarna,
Nedan framgår att från år 2006 tillprognosen för 201 I har handelshamnengått med
:index-skottmed närmar 18 miljoner.Kommtminvånama,främst via skattesedehi,har
fått tiliskjutamedel får att håiladenna verksamhet under annarna.

 
KäilaÅrsredovisning 2008, Årsredovisning 2010, prognos från LysekilsHanm AB

Turernanär det gäller kommunens hamnverksamhethar varit många och iângdragna
och vi Förstår att det finns en stor otålighet att konmia till någon form av beslut. Tiii
bildenhör också att personalen i Lysekiis Hamn AB måste ges besked om den fram-
tidzrimiktningenoch att organisationen kring småbåtshamnarnafordrar en långsiktig
lösning. Frågorna är mycket komplexa; det fordras insikt i svåra juridiska frågor, det
krävs kunskap om ekonomi och skattelagstiñraittg, förmåga och kunskap att driva ak-
tiebolag i en kommnnkortcerti. Komplexiteten i frågcstältningarna i detta ärende är
sannolikten av orsakerna tiil att ñågorna hanmat i långbänk.Bidragancle tiii kom-
piexitetcn i frågeställningen är nog också att ambitionenatt i en lösning försöka "lösa
altt”. Frågan år om detta är möjiigt.

Vi i Lysekilspanietkan inte säga att vi haft Eiilräckiigtmed tid för att sätta oss in i

frågorna. Ända har vi tagit oss tid att lyssnapå Företrädare för LysekilsHamn AB,
företrädare för småbåtshanmsförenângama111.3.Dessa möten har varit väldigt givan-
de och lärorika. Vi har vidare på egen hand inforskañat informationsom inte ñnnnits
tired i utredningsinaterialet.Ändå vet vi att vi skulie behöva mycket mer information
för att kunna säga att vi kan fatta ett tutderbyggt, klokt och iångsiktigt besint i denna
fråga.

l det följande noteras några av de frågor vi saknar svar på i utredningen, några av

dessa bedömer vi vara så allvarliga att dc till och med kan vara :avgörande för han-
detshmtmens ñnmtid. Några av de ñâgoi* vi nar framgår av det töijancte.

Utredningen reflekteraröver/iMartinger in fe ö'rer .rmrsstärIsreg/errr(l

LYSEKILSPARTIETJJU
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Det följande är ltämtat från Konkmrensverketshemsida:

”Med statsstöd avses stöd från stat, kommun eller landstingtill en privat näringsidka-
re. Exempel på statsstöd kan vara bidragoch skattelättnadereller när en kommun sälw
jer varor eller marktillundeipris till företag. Ett stöd kan strida mot statsstödsregler-
na om det uppfyller följande fyra kriterier.

LStödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.
2.Stödet finansierasgenom offientligamedel. Finansieringenkan vara direkt eller in-
direkt.
3.Stödet snedvridereller ltotar att snedvrida konkurrensen.
4.Stödet påverkarhandeln mellan medlemsstaterna."

Vi är ingalundanågra experter på dessa frågor. Men om det är så att vi driver han-
delshamnen med underskott och tillskjtlterskattemedel lör att täcka förlusterna så
gör åtminstone vi tolkningenatt detta utgör ett lagstridigt stöd. Skulle det vara så
måste kommunenanmäla detta tillEU-komnüssionen. Skulle vi vidare tidigare ha
givit stöd skulle bolaget kunna bli återbetalnjngsskyldigt.Ett anständighetskravär att
de som är tänkta att sittai bolagets styrelse får full informationom vad som gäller.
Vidare är det ratesltttet att undertecknad som förtroendevald skulle medverkatillatt
vi skulle begå lagbrott. Och inte villvi väl heller fatta ett beslutsom senare skulle
kunna övetprövas och vi skulle stå där med byxorna nere. ..? Därför måste frågan hn-
ruvida ett fortsatt drivande av handelshamnen skulle kunna utgöra ett otillåtetstöd
klarläggas.

Berlrtver vi kønknrreirsbegrärtsartdeegen/ligsägiverksnmlzer?
Offentliga och privata företag ska ha likartade villkorom de agerar på samma kon-
knrrensntsatta marknad.Det tir bakgrunden till regeln i konknrrenslagensom ska
hindra ojnst konkurrensmellan offentliga och privata företag.

Ä

Reglernaom kotakurrensbegränsandeoffentlig säljvea-ksanilietträdde i kraft den l ja-
nuari 2010. De ger Konkurrensverketmöjlighet att ingripa när kommuner, landsting
och staten i sin säijverksanütet hindrar en sund konkurrens.

För att täcka en del av sina kostnader infor LysekilsHamn AB andra tjänster än det
som normalt tilihören nandeislianmsverksaaimet(ttppskattziingsvis20-30 % av in-
täktstttassan kommer ñ-ån sådan tjänster). Skulle Konkurrensverkettitta närmar på
detta skulle vi knappast klara oss undan konkurrensskadeavgiñ;det kanske till och
med skulle kunna riktas skadeståndsanspråk mot oss?

Här behövs alitsâ också ett klargörande innan vi fattar beslut!

Sntåbåfslzamnamain I elr aktiebolag, tillvilka:vinter: ska!!SHtåbllfs/tftllllttlrllfl
överlåtas??

Har förslagslänmarna tänkt sig att kommunen skall sälja snaåbâtshamnarna(hur vi nu

juridiskt definierar (lessa?) tiliaktiebolagcü.Till vilkenköpeskilllzigiså fall? Bok«
förda värden eller marknadsvärdet??Skall de överföras till marknadsväl'denntåste en

xrärderingstnait värdera tillgångarna.Att värdena är konekta är helt avgörande för bo-
lagets fortlevnad; skulie de vara för tröga komnter bolaget att gå med tmderskott, är
de för låga finns risken att skattebetalarnasamvas på betttdaittle värden.

é
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Eller skall kommunenarrendetaut småbåtshamnarna?Det är förmodligen inte så
lämpligt om det är tänkt att bolaget skall svara för nödvändiga investeringar, eller?

Detta måste vara avgiort innan vi beslutarom småbâtshamnamaskall överföras till
ett bolag. Det skulle se väldigt illautom vi first överförda: småbåtshamnarnatill bo-
laget och att det sedan - när alla detaljer är tärcligutredda - skulle visa sig klokastatt
behålladem i kommunen...

Vidare, kommunstyrelsen har föreslagit att kornmunkoncernett inte får Illöka låne-
skulden. Om irwesteringarna skall göras av bolaget måste bolaget svara för upplå-
ning med kommunal borgen med följd att kommunkoncernenslânesktnldfortsätter att
öka. En bolagiseringär alltså ingen lösning på investerings- och iåneproblematikera.

Den enda lösningen på låneproblematikenär att Småbåtshamnen-naöverlåts tillen-

dera föreningar eller tillprivata bolag som då själva lär svara för investeringarnaoch
upplåniirg. Detta är också en mycket komplex historia; avtal måsta iså fall tas fram
som reglerarförhållandetmellan konnnunen och föreningarna, avtal som skall se till
att småbåtshamnarnadrivs på ett helt öppet sätt och behandlarkorrnnttninvänalnapå
ett likstäillSätt.

Som förslaget ligger skall sjöbodarna ligga kvar i kommunen. En person som har
båtplats och sjöbod, vilkettorde gälla i många fall, konuner att ha ett avtal med och
debiteras av två olikajuridiskapersoner. Detta kan knappast vara den bästa lösning-
en; rimligt att låta skattebetalarnabelastasmed denna meradrninistration?

Kafka/mamaAB in i LJUekl/SHamnarAB?

Först, det är bra att KolholmarnaAB försvinner. För att åstadkommasunda avtals-
förltållanrtenmåste utgångspunkten dock vara att allt som ligger i KolholmamaAB
överförs till kommunen. Konunuuen skulle alltså vara hyresvärd, Att rakt av slå
samman LysekilsHamn AB och KolholmaziaaAB skapar mycket märkliga rollkon-
stellatioraer.

Utredningen innehållervare sig smnmmtsfilllrlnresnlfrrl- och balmträkniizgnreller
prognoser

Vi beslutsfattaredelges ett :mycket ñagmentarisktekonomiskt underlag. Exempelvis
kunde man tänkt sig en "Årsredovisning for 2010 för Lysekils IrlanmarAB", där de
Föreslagna verksamheternavar sammanslagna. V i delges heller inga prognosunder-
lag där det framgår hur intäkter och kostnader, tillgångaroch skuler förväntas se ut
20! l. Än zatindre finns det uppgifter inn' resuital- och balansräkuingert För det sam-

manförda bolaget bedöms se ut ñamöxrer. Vi anser' att det som anges ovan när det
gäller ekonomisk infortnation tillsammansmed budgeiar för åren 2012 n 2014 borde
utgöra ett minimikrav när det gäller innehåll i ett beslutsunderlagi ett ärende som i
detta tall.

Lysekil20l 1-06-10

Ronald Rombrant, Lysekilsparliet

LYSEKILSPARTIETJlU
e-post lnfo@lysekllspartlet.nuwebbplats wwtv.lysekålsparttetnu

Utdragsbestyrkande:
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§11:)

FÖRSÄLJNINGAVTENNISHALLEN
Dnr. LKS 10-242-040

Enheten för verksamhetsstödhar haft i uppdrag att fastighetsregleraoch sälja tennishallen i
Sivik. Fastighetsregleringberäknasvinna laga kraft 2011-06-03.Ny fastighetsbeteckningblir
LysekilSivik 1:15.

Hallen har varit utannonserad till försäljning via extern mäklare, Slussporten AB,under ett

par månader. Datum för slutbud sattes till 2011-0428. Vid detta datum hade tre bud
inkommit.

Chefen för verksamhetsstöd har i tjänsteskrivelse 2011-04-29 föreslagit, att tennishallen ska

säljas till de budgivare som lagt högst bud.

Kommunfullmäktigebehandladeärendet vid sammanträde2011-05-26 och beslutadeatt
återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka möjligheterna för Slättens IK att ha
en långsiktigoch stabilverksamhet i tennishallen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-11-25, § 8.
Tjänsteskrivelse 201 l-04-29.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-11, § 96.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-05-26, § 77.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 201 l-05-3 I.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-08, § 116.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Torbjörn Stensson (S): bifall tillkonnnunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Jarr-OlofJohansson (S): att återremittera ärendet tillbildningsnämndenmed uppdrag att
utreda förutsättningarna att teckna ett hyresavtal med Slättens IK för att säkerställa
tennisverksamheteni lokalen varvid hyresavtalet skall täcka kommunens kostnader.

Inge Löfgren (MP): bifall till Jan-OlofJohanssons återremissyrkancle.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordtring:

Proposition på Jan-OlofJohanssons mfl. återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Justerare:
_4

Utdragsljestyurkande:
4 in!”
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Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositioner'

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons mfl. återremissyrkandemot att

avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillåterremissyrkandet.

Nej-röst för att avgöra ärendet idag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röster, 21 nej-röster och l ledamot som avstår att

avgöra ärendet idag (se omröstningsbilagal).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins
avsiagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 21 ja-röster, 18 nejwöster och I ledamot som avstår att

bifallakonnnnnstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga2).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigeger enheten för verksamhetsstöd i uppdrag att teckna köpekontrakt
avseende fastigheter] Sivik 1:15, tennishailen, med David Börjesson och Anders Jakobsson
enligt lämnat anbud, med tillträdetill fastigheten snarast efter att fastighetsregleringvunnit
laga kraft.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Anders Nilsson (S) skriftlig reservation.

Justerare:
5

Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSLISTA 1 VOTERING
§ 110

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

 

  

 
 

 

 
 

 

Mats Karfsson _-
-i

Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson _-
Torbjörn Stonsson -l

Annikananberg ZZ
Yngve Berlin -l
Arm-Charlotte Strömxvall
Fredrik Lundqvist ElisabethÅkerman
Ronald Rombront -2
Klas-GöranHenriksson

___-
-E
_-
_-
_-
-l
_-
-2
-i
_-
il
-
-

Thommy Colién Kent Karlsson

-

Anders Nilsson
K Per-GunnarAhlström
C Fredrik Christensson Christer Hammarqvist
FP Tom Govik  IIHHIIHHIIIHHIHIHHIIHHIIHIHIIHIH

 

 
 

  

Ing Löfgren

Marianne Larsson
Obunden FilipNordqvist

X
7

18 21 l

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
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- OMRÖSTNINGSLISTA 2 . VOTERING
§ 110

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karfssan i
Margareta Carlsson - 2
Jan-OlofJohansson
Roland Kari-ssan -2
Torbjörn Stensson -2
Annika Dahlberg -=
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwali -j
FredrikLundqvist ElisabethÅkerman
Ronald Rombrant _-
Klas-GöranHenriksson
_-
_-
_-
S2
_-
-Ã
_-
j_
21
H1
_-
:-
_-
_-
II
-Ä
-E
Zl
_-
--I-
_-
:-Per-Gunnar Ahiströrn X -

C Fredrik Christensson Christer Hammarqvist
FP Tom Gavik -I
iÃ

Siv Linnér Ivlargareta Lundqvist
W

X
Marianne Larsson gg
FilipNordqvist X ZZ
11

21 18 I

.Iusterarez Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till

Enheten för verksamhetsstöd
Ekonomienheten

Justerare: Utdragslbestyrlcantle: MW
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Justerare:

ø-"W.Zig i.

fi' r°2

Sammanträdesprotokoll
201 1-06-22

Socialdemokraternasreservation kring försäliningen av slvlksTennishall

i det ekonomiska läget kommunen är i måste kommunens poiitlkervåga tänka på både lång och kort

sikt. Den socialdemokratiskagruppen l bildnlngsnämndenhar en strategi för hur vi villutveckla

samarbetetmellan föreningslivet och kommunen l framtiden.Vi önskar att föreningslivet tar ett

större ansvar för lokaler och planer mm. Vi är medvetna om att eEla föreningar inte harvllja eller

förmåga att ta över dessa verksamheter.Vi har dock som exempel i ishallen låtit Lysekils hockey
Viking och Lysekilskonståknlngsförening ta över driften av lsmaskinenfrån kommunen.

Vi bedömerattslättens IK kan klara att utveckla tennisverksamhetenoch ta ansvar för driften av

tennlshallen. Delvis är det en förening som har flera verksamheterundersig. Bland annat hanterar de

administration och har då lättare för att hantera verksamheten,och under en mindre aktiv period
långsiktigtsäkerheisställa att verksamheten drivs vidare. Vårt huvudmålvar att tennishailenskulle

köpas för marknadsmässigtpris. Som alternativ två skulle man hyra mot att täcka kommunens

kostnader som expempelvis kapitaikostnaderna.

Det är viktigt att ge föreningarna möjlighet att bedriva en bra verksamhet för att ge invånarnaen bra

livskvalitet.Vi tror att ett bra föreningsliv kan leda tillatt folkväljerattflytta till Lysekil.

För den Socialdemokratiskapartlgroppen l kommunfullmäktigeoch för Lysekilsbästa.

Lysekil 29/6 2011

Anders Nilsson

 

Utdragsbestyrkande:

68 (71)
 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2011-06-22 69 (71)

§ 111

AVSÄGELSE__FRÅNUPPDRAG SOM ERSÄTTAREI VÅRD- OCH
OMSORGSNAMNDEN
Dnr: LKS 10-379-101

Per-Åke Johansson (FP) har i skrivelse 2011-04-20 avsagt sig uppdraget som ersättare i vård-
och omsorgsnämndenpga. avflyttning.

Beslutsunderlag

Per-Åke Johanssons skrivelse 2011-04-20. '

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna Per-Åke Johanssons avsägelse samt att överlämna
ärendet tillvalberedningen.

Beslutet skickas till

Per-Åke Johansson
Valberedningen
Trornan

mwmw ...mw“_ _“

Justerare: i Utdragsbestyrkande:
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§112

VALÄRENDEN
Dnr: LKS 10-379-101

Fylinadsvalskall genomföras tillRäddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän,
bildningsnämnden,valberedningenoch LEVAzsstyrelse.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S):

Ordinarie ledamot i styrelsen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän - Göte Nyberg (S),
Lysekil.

Ersättare i bildningsnämnden- Jesper Anderson (S), Lysekil.

Ledamot i Valberedningenw Bill Wallberg(S), Brastad.

Ersättare i styrelsen för LEVA i LysekilAB -Inge Löfgren (MP), Lysekil.

Håkan Smedja(V): ledamot för Vänsterpartiet i miljöberedningen- Annika Bohlin, Lysekil.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ordinarie ledmöter och ersättare för resterande
del av mandatperioden 2011-2014:

Ordinarie ledamot i styrelsen för RäddningstjänstforbundetMitt Bohuslän - Göte Nyberg (S),
Lysekil.

Ersättare i biidningsnämnden- Jesper Anderson (S), Lysekil.

Ledamot i valberedningen- Bill Wallberg(S), Brastad.

Ersättare i styrelsen för LEVA i LysekilAB- Inge Löfgren (MP), Lysekil.

Ledamot i miljöberedningen» Annika Bohlin (V),Lysekil.

Beslutet skickas till

Respektive ledamot/ersättare
RäddningstjänstforbundetMitt Bohuslän
Biidningsnänmden
Valberedningen
LEVA i LysekilAB
Nämndsekretariatet
Trornan

Justerare:
,

Utdragsbestyrkande:
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§ 113

ANMÄLNINGSÄRENDE

Amnäles följande ärende:

Dom i förvaltningsrätten i Göteborg 2011-05-24 avnseende laglighetsprövning av

kommunfullmäktigesbeslutatt aktualitetsförklaraÖversiktsplanen (Dnr LKS 10-60-212).

Justerare: g Utdragsbestyrkande:
C fun X
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