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Övriga deltagande
Agneta Essén, socialchef, § 96, punkterna l, 2 och 4.

Roland Mattsson, gymnasiechef, § 96, punkterna 1-2.

Roland Persson, enhetscheñ § 96, punkt 1.

Bengt Matsson, avdelningschef, § § 96, punkterna 1»2.

UrbanHansson, rektor, § 96, punkterna 1-2.

Sonja Carlberg,utredare, § 96, punkterna 1-2.

Michael Johansson, näringslivschef, § 97.

Josefin Kaldo, enhetschef, § 98.

YlwaLarsson, planingenjör, § 98.

Rickard Ahlström, planarkitekt,§ 98.

Maria Vikjngsson, chef verksamhetsstöd, § 96, punkt 3.

Johan Lind, fastighetsförvaltare, § 96, punkt 3.
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ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

§94

KOMMUNINVEST- TYDLIGTMEDLEMSANSVAR
Dnr: LKS 11-318-045

Lysekils kommun är medlem i Kommuninvest. På Kommuninvests årsstämma den 7 april
2011 beslutade medlennnama om två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir
tydligt även i framtiden. Dessa är ett nytt regressavtal samt ett nytt garantiavtal beträffande
ansvar for motpartsexponeringar i derivat.

Genom bolagets mycket höga kreditvärdighet kan Kommuninvest bist medlemmarna med
stabil och kostnadseffektiv finansiering. Avgörande För finansmarknadens förtroende för
Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs for ett medlemskap i bolaget. De två nya
avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar, då den soiidariska borgen som redan idag
innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.

Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika
sätt. Omvärlden ser annorlunda ut och kraven från medlemmarna, myndigheter samt
kreditvärderingsföretag har ökat. Till detta kommer användningen av olika typer av

Försäkringsinstrument, så kallade derivat, tör att minimera riskerna i upplånings- och
utlåningsverksamhetensamt vid likviditetsförvaltningen.

Konnnuninvest gör bedömningenatt genom de två nya avtalen skall någon ytterligare ändring
av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid.

Ett fortydligat regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan
medlemmarnaom Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon
medlem med hänvisning till det solidariska borgensâtagandet. Vidare reglerar regressavtalet
den närmare proceduren om ett krav på betalningskulle framställas gentemot en medlem.

Ett nytt garantiavtal beträffandeansvar gällande motpartsexponeringar i derivat
Garantiawalet omfattar de exponeringar som Kommuninvest har gentemot sina motparter.
Dessa exponeringar uppkommer som en följd av Kommuninvests användning av derivat, ett
slags försäkringsinstrument, som Kommuninvest använder sig utav för att minska riskerna i
verksamheten.

Medlemmarnas ansvar for motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i
Kommuninvests utlåningsreserver och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya
garantiavtaletblir gällande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kommuninvestmed bilagor.
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Ekonomichefens tjänsteskrivelse 201 1-07-1 i.

Ledningsutskottets forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest
ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening ingå nytt
regressavtal.

Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet skall ersätta nuvarande regressavtal, benämnt
”Avtal”,daterat med början den 7 maj 1993.

Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande
Lysekil kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige ABzs motpartsexponeringar avseende
derivat.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef
i förening att underteckna ovan angivna avtal för Lysekilskommuns räkning.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:/
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§95

BIDRAGSANSÖKAN FRÅN SKAFTÖNORRA SAMHÄLLSFÖRENING
Dm: LKS 11-2254049

Skaftö Norra Samhällsförening har i skrivelse 2011-06-07 ansökt om bidrag för att anlägga en

ny godkänd avloppsanläggning för Fastigheten Evensås 1:8, Bvensås skola.

Anläggningen är kostnadsberäknadtill ca 80 tkr. Föreningen avser även att söka bidrag från
Boverket eftersom Evensås skola räknas som ”allmän samlungslokal.” Ett eventuellt bidrag
från Boverket förutsätter ett kommunalt bidragpå 30 %.

Inom sanrhällsbyggnadsförvaltningen finns inga anslag för denna typ av bidrag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Skaftö Norra Samhällsförening 201 1-06-07
Tfsamhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 2011-08-09.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till att medel inte finns avsatta för denna typ av

bidragatt avslå ansökan.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign;
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 96

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

l. Roland Persson, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, och förvaltningschef
Roland Mattsson informerar om arbetet inom arbetsmarknadsenhetenoch arbetet med
att anordna praktikplatser. Bengt Mattsson, avdelningschef för individ- och
familjeomsorgen,informerarom Verksamhetenoch behovet av praktikplatser.

2. Kommunchefens arbetsgrupp kring integrationsfrågor lämnar en delrapport över
sitt arbete.

3. Frågor kring den försålda fastigheten Gunnesbo 1:147.

4. Lagen om Valfrihet (LOV).

5
.

Arrende på Stora Skeppsholmen - under utredning inom
samhällsbyggnadsforvaltningen.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet tar del av informationen.

Ledningsutskottet antecknar, att punkterna 2-4 kommer att behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde7 september.

JUSTERING Sign:
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§ 97

INFORMATION FRÅN NÄRINGSLIVSENHETEN

NäringslivschefMichael Johansson informerarom följande üågor:

Insikt 2011 m» en servicemätning av kommuners myndighetsutövande på uppdrag av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). En rapport för hela landet kommer att publiceras 7
september.

FiberRanrike- projekt for utbyggnad av bredband på landsbygden, ñberföreningar.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna informationen.
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§ 98

PLANÄRENDEN

Följande planärenden redovisas och är föremål för överväganden:

1, Holländaröd- planens omfattningmm.

2. N. Skalhamn- ny detaljplan får Blötan?

3. Vindbruksplanen- Sivik, Nöteberg m.m.

4. Brastad C w hur gå vidare?

5. Ö. Stockevik-

6. S. Stockevik- fortsatt arbete.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna redovisningen.

JUSTERING Signzñfy


