
 1 (30)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLLYSE KI LS

KoM M U N KOIVINEUNFULLNIÃÅKTIGE

Sammanträdestid: 201 1-09-22 kl 18:30-21:30

Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal

Beslutande

Se sid 2.

Tjänstemän: Övriga deitagande:

Ola Ingevaldson, administrativ chef
Anna Wredendal, Kommunsekreterare
Martin Callermo, bildningschei;§ 114
Roland Mattsson, gymnasiechef, § 114

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

Nämnd: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 201 1-09-22

Ansiagsdatum: 201 1-09-30

Bevis om tillkännagivandeav justering:
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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf (M) Bert Jonasson (FP)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf (S) Bernt Ortner (S)
Torbjörn Stensson (S) Christer Hammarqvist (C)
Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S)
Gunnel Pettersson (S) Susanne Baden (MP)
Klas Mellgren Daniel Nielsen (FP)
Maria Forsberg (S) Eva Leandersson (S)
Anders Nilsson (S) Lars-Erik Jacobsson (SP)
Siv Linnér MargarethaLundqvist (S)
FilipNordqvist (FP) Jan Ivarsson (M)
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Ferrneil-Lagrell(M)
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Inge Löfgren (MP)
Fredrik Christensson (C), §§ 115 - 127
Ronald Rornbrant (LP)
Arm-Britt Jarnedal (LP)
Håkan Smedja(V)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,29 ordinarie ledamöter och 10 ersättare
närvarande.
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§ 114

BILDNINGSNÄMNDENSOCH GXMNASIENÄMNDENS
KVALITETSREDOVISNINGARFOR ÄR 2010

BildningschefMartin Callermo och gymnasiechefRoland Mattsson redovisar nämndernas
kvalitetsredovisningarför år 2010.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
t*
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§ 115

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRlELSENSORDFÖRANDE OM
OMORGANISATION AVKOMMUNENS FORVALTNINGARNA
Dnr: LKS ll-

Emma Nohrén (MP) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 2011-09- ställt
följande trågor tillkommunstyrelsens ordförande om omorganisation av kommunens
förvaltningar:

Hur kommer det sig att kommunens omorganisation inte är en politisk fråga?

Varför är inte vi politiker i kommunfullmäktigeoch nämnder informerade om denna
omorganisation?

Hur kommer nämnda omorganisation att påverka den politiska strukturen i Lysekil?

Beslutsunderlag

Interpellation från Emma Nohrén (MP) 2011-09-

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar interpellationen samt noterar, att konnnunstyrelsens
ordförande kommer att besvara interpellationenpå nästkommande sammanträde.

Beslutet skickas till

Emma Nohrén
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare: Utdragsbestyrkande:

riff?
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§ 116

MEDBORGARFÖRSLAGANGÅENDE GAMLA STÄNGENÄSVALLEN
Dnr: LKS 11-337-820

Tore Siljeberg,Brastad, har i medborgarförslag2011-09-01 föreslagit, att gamla
Stängenäsvallen görs om till ett festivalområde.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och

biidningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Tore Siljeberg,Brastad, 2011-09-01.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Tore Siljeberg,Brastad

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§11?

MEDBORGARFÖRSLAG OM DIALOG ocn AGERANDE ANG. DEN
FÖRSÄMRADETURISTSERVICENI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-304-841

Per Wallman, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-09-01 föreslagit, att man startar en dialog
tillsammansmed föreningar och företagare, att man ber om en rejäl inredning i denna fråga
samt att man skapar framtidsplaneroch arbetsstrategier för turistfrâgor.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Wallman, Lysekil,2011-09-01.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna medborgarförslaget tiil kommunstyrelsen för

 

besvarande.

Beslutet skickastill

Per Wallman, Lysekil
Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

=g 3«4ø dnr
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§ 118

MEDBORGARFÖRSLAG OM rflTTKOMMUNEN SKALL SUBVENTIONERA
RESOR INOM KOMMUNENFOR SKOLKLASSEROCH UNDER LEKTIONSTID
Dnr: LKS 11-349-609

Ann-Britt Karlsson, Lysekil,har som ombud för klass 5A i Kronbergsskolani
medborgarförslag 2011-09-16 föreslagit, att kormnunen skall subventionera resor inom
kommunen för skolklasseroch under lektionstid.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och

bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ann-Britt Karlsson, Lysekil,2011-09-16.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Ann-Britt Karlsson, Lysekil

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 119

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INRÄTTAETT KOMMUNIKATIONS-0cH rr-
CENTRAI LYSEKILSHAMN
Dnr: LKS 11-356-534

Justerare:

Bemt Ortner och Åke Sandinge, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-09-21 föreslagit, att

Lysekilskommun, i samråd med Sjömanskyrkansfartygsbesökare,undersöker möjligheterna
att på lämplig plats i Lysekilshamn inrätta en lokal för kommunikationoch samvaro för
gästande sjöfolk.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
LysekilsHamn AB.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bernt Ortner och Åke Sandinge, Lysekil,2011-09-21.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Bernt Ortner och Åke Sandinge, Lysekil
LysekilsHamn AB

Utdragsbestyrkande:
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§ 120

Justerare:

FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AVVALFRIHETSSYSTEMENLIGT Lov 1
LYSEKILSKOMMUN
Dmz: LKS 08-451-731

Bakgrund
I januari 2009 infördes Lagen (2008:962)om valfrihetssystem (LOV),som ger möjlighet för
kommuner och landsting att stimulera brukarnas fria val av utförare av vård- och
omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättningar.LOV utgör ett
alternativ tillkonkurrensutsättningmed stöd av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU). LOV är ännu frivilligatt tillämpa för kommunerna, men en tvingande lagstiftning har
aviserats från 2014.

Innebörden i lagen är att kommunen skall kunna överlåta valet av utförare av stöd, vård- och
omsorgstjänster tillbrukaren. Den kan tillämpas inom bland annat omsorgs- och
stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättningsamt på hälso- och
sjukvårdstjänster.

Statliga stimulansmedel

Socialstyrelsen har fördelat 280 mnkr i statliga stimulansmedel tillkonnnunerna för att
förbereda och genomföra ett valfrihetssystem. l norra Bohuslän har kommunerna Lysekil,
Munkedal, Sotenäs och Tanum samverkat i ett gemensamt projekt, som avslutades vid
halvårsskiftet.

Munkedal, Tanum och Sotenäs har nu infört kundvalssystem inom hemtjänstens område.
Kommunfullmäktige i Lysekilbeslutade i juni 2010 att inte tillämpaLOV för sina brukare.
Inför detta beslut (KF§ 81/2010) utarbetades ett omfattandebeslutsunderlag.

Beviljadestimulansmedel

Socialstyrelsens har beviljatLysekilskommun statliga stimulansmedelmed 2,0 Mkr för att

utreda och genomföra LOV. Dessa medel skall senast den 31 december2011 ha använts för
avsett ändamål för att undvikakrav på återbetalning.

Vad innebär LOV?

En kommun som vill tillämpa lagen måste annonsera löpande på en nationell webbplats för
valfrihetssystem, wmxavalfrihetswebbensesom administreras av Kammarkollegiet.Såväl
privata som ideella organisationerkan ansöka om att bli godkända som leverantörer av stöd-,
vård- och omsorgstjänster. Genom avtal med varje leverantör reglerar kommunen
förutsättningarna för valfrihetssystemet.Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i
systemet godkänns om de uppfyller de fastställda kraven. Ingen priskonkurrens tillåtsråda
mellan leverantörerna.

Istället ges den enskildebrukaren möjlighet att välja den leverantör som ttppfattas
tillhandahålladen bästa kvaliteten. Lagen stimulerar valmöjligheter för den enskildeoch

Utdragsbestyrkande:
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kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrensmellan utförama. Kommunens
biståndshandläggareskall efter beslutom insats, i exempelvis ett LSS-ärende, informera
brukarna om lagens möjligheter och om tillgängligaleverantörer.

Alternativ drift och kundval
Alternativa driftformerär hittills ovanliga företeelser inom vård och omsorg i Lysekil. Det
enda undantaget utgörs av personlig assistans enligt LASS (numera LSS) som sedan många år

ger den enskildebrukaren möjlighet att själv välja assistansgivare.

En övervägande majoritet av de kommuner som infört LOV har valt att starta med
hemtjänstens verksamheter, men allt fler kommuner tillförnya verksamhetsområdensom

omfattas av kundval. Kommunen är alltid huvudman för verksamhetenoavsett utförare. Detta
innebär att ansvaret för myndighetsutövning, avgiftssättning,administration av

fakturahantering och uppföljning av utförda tjänster vilarpå kommunen.

Förslag till områden för kundval i Lysekil

I Lysekilskommun föreslås ett valfrihetssystem enligt LOV omfatta följande
verksamhetsområden:

0 den kommunala familjerådgivningen
o daglig sysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatrin
0 daglig verksamhet och personlig assistans enligt LSS

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse 2011-08-29.
Kommunstyrelsensprotokoll 201 1-09-07, § 14 l

.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Torbjörn Stensson (S): bifalltill
kommunstyrelsens förslag.

Jan-OlofJohansson (S), Yngve Berlin (K), Håkan Smedja(V),Anders Nilsson (S), Inge
Löfgren (MP) och Susanne Baden (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Maria Forsberg (S): tilläggsyrkande,att om kommunfullmäktigebeslutaratt införa LOV skall
de avtal som då tecknas med olika utförare innehållakrav på kollektivavtalsamt
meddelarfrihet.

Roland Karlsson (FP): avslag på Maria Forsbergs tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Jan-OlofJohanssons mil. avslagsyrkande.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition på Maria Forsbergs tiliäggsyrkande.

Propositioner

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

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Koimnunñzllmäktigebeslutarmed 22 ja-röster och 18 nej-röster att bifallakommunstyrelsens
förslag (se omröstningsbilaga1).

Ordföranden ställer proposition på Maria Forsbergs tilläggsyrkandemot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillMaria Forsbergs tilläggsyrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röster, 20 nej-röster och 2 ledamöter som avstår att
avslå tilläggsyrkandet(se omröstningsbilaga2).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt Lysekilskommun från och med 2012 tillämpar lagen
(2008:962)om valfrihetssystem inom följande områden - Kommunal familjerådgivning,
daglig sysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatrin,daglig verksamhet och personlig
assistans enligt LSS.

Kommunfullmäktigebeslutaratt individ- och myndighetsnämnden och vård» och
omsorgsnämnden, genom ett tilläggtill sina regiementen, ges i uppdrag att verkställa
kommunfullmäktigesuppdrag, att beslutaom godkännande av externa leverantörer och att
fastställa ersättningsformer_ för berörda tjänster.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt individ- och myndighetsnämndenoch vård- och
omsorgsnämnden att före utgången av 2012 presentera en uppföijning av hur detta beslut
genomförts.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamöterna Maria Forsberg (S) för S-gruppen och Yngve Berlin (K)
skriftliga reservationer.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsnämnden
Individ- och myndighetsnämnden
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

__ _

§ 120 - 1
KOMMUNFULLMAKTIGE '

NEJ AVST
M_
S Margareta Carlsson

Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson
Torbjörn Stensson
Annika Dahlberg Bert Jonasson
Yngve Berlin
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist
Ronald Rombrant
Klas-GöranHenriksson Bernt Ortner

FP X X
_ _-

IIHHIEI

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÃRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA.§ 120 - 2

_

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson -I
Margareta Cansson _-
Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson -=
Torbjörn Stensson :-
Annika Dahlberg Bert Jonasson
Yngve Berlin _-
AIm-Chariotte Strömwali
Fredrik Lundqvist ZZ
Ronald Rornbrant :i
Klas-GöranHenriksson Bernt Ortner
K:

Christina Rörvall-Dahiberg Christer Hammarqvist
-I
_-
-_
_-
_-
-I
-:
-i
_-
-I
:i
i_
_-
:i 

 
 FilipNordqvist

Sven-Gunnar Gunnarsson  

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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LYSEKlLS KiiEGisTHATggfäfáuN

Justerare:

 
  
 " 'i

- zon -09- 25
Reservation § -141 Införandet av valfrihetssysteme nligt FW. 

 Lysekils kommunfullmäktige har tidigare avvisat förslaget att in "ra-L "tär-a
konkurrensutsätta värd och omsorgstjänster för äldre och personer med

funktionsnedsättning.

Tyvärr lyckades kommunledningen nu den 22/9 -11 i ett nytt försök, övertyga en

knapp majoritet i fullmäktige att, Kommunal famiijerädgivntng,dagtig sysselsättning
och boendestöd skall konkurrensutsättas. E dagens tappning av privatisering enligt
LOV i Lysekil besparadesvisserligen den kommunala hemtjänsten att drabbas av

eländet, men dagens beslutär alvarligt nog och kommer att följas av ytterligare
marknadsanpassningenav värd och omsorg.

konkurrensutsättning drabbar den kontinuitet/trygghetsom vårdtagarna eniigt alla
undersökningar mest av atit uppskattar. Lagen Om Vaifrihet (LOV) går också hand i
hand med Lagen Om Offentlig upphandling (LOU). Vilket innebär att det nu står
aktörer fritt att slåss om objekten på den sociala "marknad"fullmäktige öppnat.

Det är precis lika cyniskt som det låter och de mest utsatta människorna l samhället
riskerar att drabbas av den anarki och chanstagnlng som systemet uppmuntrar tiil. Vi
har väl sett tiiiräckiigt med kraschade privata verksamheter och misslyckad
upphandling för att kunna begripa att det är den offentliga verksamheten som kan
och skall stå för valfrihet, kontinuitet och trygghet.

Ett system med "marknad"fordrar mer administration än ett system :ned offentlig
social vård och omsorg och även om ekonomin i denna fråga tycks underordnad för

ailiansen, så ser vi en merkostnad. Pengar/kostnadersom vi tycker istället borde
tiiiföras verksamheten.

Det finns säkert mycket övrigt att önska av kommunens verksamhet på dessa
områden idag och kommunen har alla möjligheter att ge resurser och organisera
verksamheten på ett bättre sätt. Man kan exempelvis lyssna på "brukarna" och den
personal som idag sliter i verksamheten.

Vi ställer frågan: Är det kommunmedborgarnasbehov av kontinuitet/trygghetvi skall
stå upp för. Eller är det Svenskt Näringslivs intresse att privatisera och göra vinst på
vårdtrehövande? Det verkarsom om alliansen gjort Svenskt Näringslivs
företagsbarometer tili sin kompass och riktningen blir därefter. Nu skall vi tydiigen
klättra ytterligare några pinnhåi SN:s ranking genom att bjuda ut social verksamhet
till försäljning. Vi reserverar' oss mot kommunfulimäktigemajoritetensbeslut

Kommunistiska Partiets tuiimäktigegrupp/ Yngve Beriin den september 2011

Utdragsbestyrkande:
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Justerare:

KOMMUNINVEST- TYDLIGTMEDLEMSANSVAR
Dnr: LKS l l-3 l 8-045

Lysekilskommun är medlem i Kommuninvest. På Kommuninvests årsstämma den 7 april
2011 beslutademedlemmarnaom två nya avtal som syftar tillatt medlemsansvaret förblir
tydligt även i framtiden. Dessa är ett nytt regressavtal samt ett nytt garantiavtal beträffande
ansvar för motpartsexponeringar i derivat.

Genom bolagets mycket höga kreditvärdighet kan Kommuninvest bistå medlemmarnamed
stabiloch kostnadseffektiv finansiering.Avgörande for ñnansmarknadensförtroende for
Kommuninvestär den solidariskaborgen som krävs för ett medlemskap i bolaget. De två nya
avtalen innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariskaborgen som redan idag
innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.

Sedan verksamhetenstartade har sättet att arbeta med finansieringändrats på många olika
sätt. Omvärlden ser annorlunda ut och kraven från medlemmarna,myndigheter samt

kreditvärderingsforetaghar ökat. Till detta kommer användningen av olika typer av

försäkringsinstrument, så kallade derivat, for att minimera riskerna i upplånings-och

utlåningsverksarnhetensamt vid likviditetsförvaltningen.

Kommuninvest 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 reglerardet inbördes ansvaret mellan
medlemmarnaom Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon
medlem med hänvisning till det solidariskaborgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet
den närmare proceduren om ett krav på betalningskulle framställas gentemot en medlem.

Ett nytt garantiavtal beträffandeansvar gällande motpartsexponeringar i derivat
Garantizwtaletomfattarde exponeringar som Kommuninvesthar gentemot sina motparter.
Dessa exponeringaruppkommer som en följd av Kommuninvests användning av derivat, ett

slags forsäkringsinstrument, som Kommuninvest använder sig utav for att minska riskerna i
verksamheten.

Medlemmarnasansvar for rnotpartsexponeringargällande derivat regleras idag i
KommuninvestsLltlåningsreserveroch kommer därför att Iltmönstrasur dessa så snart det nya
garantiavtaletblir gällande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kommuninvest med bilagor.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 201 1-07»1 l

.

Ledningsutskottets protokoll 2011-08-17, § 94.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-07, § 142.

Utdragsbestyrkande:
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§ 121
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest
ekonomisk förening och medlemmarnai Kommuninvestekonomisk förening ingå nytt
regressavtal.

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

Kommunfullmäktigebeslutaratt med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande
Lysekilkommuns ansvar for Kommuninvest i Sverige §23 motpartsexponeringar avseende
derivat.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bemyndigakommunstyrelsens ordförande och kommunchef
i förening att underteckna ovan angivna avtal for Lysekilskommuns räkning.

Beslutet skickas till

Kommuninvest

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 122

TAXA_ TILLFÄLLIGDÖDSBOFÖRVALTNINGENLIGT ÄB 18:2
Dnr: LKS 114527459

I de fall en person avlider och saknar anhöriga som förvaltar dödsboet åligger det individ- och

myndighetsnämnden att ansvara for gravsättning m.m. Detta är ett arbete som kan vara

mycket tidskrävande. Det handlar om kontakter med olika myndigheter, fordringsägare,
fastighetsägaremil.

Enligt Ärvdabalken 18:2 har kommunerna rätt tillersättning for kostandema att förvalta
dödsboet.

Beslutsunderlag

Avdelningschefenstjänsteskrivelse 201 1-06-23.
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 201 l -08-18, § 135.

Kommunstyrelsens protokoll 2011-09-07, § 143.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa taxa för tillfälligdödsboforvaltning som motsvarar

självkostnad for en handläggningstimma, for 2011 med 365 kr/timme.

Beslutet skickas till

Individ- och myndighetsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 123

FÖRSÄLJNINGAVTOMTRÄTTSFASTIGHETENSKAFTÖ-FISKEBÄCK1:480
Dnr: LKS 07-541-253

Lysekilskommun upplåter sedan 1987 fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:480 med tomträtt.
Tomträttshavaren har framfört önskemålom att förvärva fastigheten och diskussioner om

försäljning har forts med motparten vid ett flertal tillfällenunder de senaste åren. 2011-06-29
beslutadekommunstyrelsen att anta det föravtal avseende försäljning som parterna upprättat. i
föravtalet bestämdesköpeskillingentill 3 250 000 kronor och ett antal områden som skall
reglerastill fastigheten angavs, avsikten var att under hösten upprätta erforderliga handlingar
for köpets genomförande.

Köpekontraktet i korthet
0 Överlåtelsen avser befintligtomträttsfastighet Skaftö-Fiskebäck1:480.
0 Köpeskillingenär 3 250 000 lcronor.
c Tomträttshavaren skall svara för alla kostnader i samband med att tomträtten dödas.
n I samband med att köpet genomförs skall fastighetsregleringenligt bilagdkartbilaga

genomföras, separat Överenskommelse om fastighetsregieringskall tecknas.
0 De servitut som i dag berör tomträttsfastigheten Skaftö-Fiskebäck1:480 skall efter det

att tomträtten dödas fortsätta att gälla i fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:480.

Overenskommelsenom fastighetsregleringi korthet
0 De områden som skall regleras till respektive från tomträttsfastigheten Skaftö-

Fiskebäck 2:480 redovisas.
0 Ersättning for fastighetsregleringenregleras i försäljningen av tomträttsfastigheten och

ingår i köpeskillingen.
0 Nytt servitut för gångväg samt korttidstilläggningmed båt skail bildastiliförmån för

kommunens fastighet Skaftö-Fiskebäck1:405.

Flertalet av de områden som genom fastighetsregleringöverförs till tomträttsfastigheten
upplåts i dag av kommunen till tomträttshavaren genom olika avtal. Upplåtelserna avser bla.
parkering,vattenområde, yta för matsal och promenadbrygga.

Angående försäljning av tomträtt
Kommunen har möjlighet att erbjuda tomträttshavaren att köpa tomträttsfastigheten.
Kommunen har inte rätt att säga upp tomträttsavtalet för att sälja tillnågon annan. Om
tomträttshavaren inte villköpa eller om parterna inte kan enas om köpeskillingeneller villkor
i övrigt har kommunen ingen rätt att tvinga fram en försäljning.

Tomträttsupplåtelsen innebär att kommunen äger markenoch tomträttshavaren äger de
byggnader och andra anläggningar som finns inom tomträttsfastigheten. Det är markensvärde
frånsett byggnader och andra anläggningar inom tomträttsfastigheten som värderas och som

ligger tillgrund for den avgäld som skall gälla för tomträttsupplåtelsen. När en tomträtt bildas
har parterna avtaisfrihet att enas om avgälden. Avgälden för nästkommande perioder skall
dock baseras på aktuellt marknadsvärdeför marken. i en tomträttsupplåtelse skall avgäiden
utgå med oförändrat belopp under vissa tidsperioder. Om parterna inte avtalar om längre
perioder utgör varje period tio år. Avgälden för aktuellt tomträttsavtal är i dag

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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15 000 kronor/åroch kan ändras tidigast 2017.

Värdering
Kommunen har låtit Värdera tomträttsfastigheten av två oberoende värderingsñrmor,
NAI Svefa och Värderingsgruppen. De värderingar som har utförts har legat tillgrund för
förhandling om köpeskillingoch villkori övrigt. Den överenskomnaköpeskillingenligger
över Värderingarnasgenomsnittliga värde.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut201 1-06-29, § 139.
Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-08-24 med förslag tillköpeavtal.
Konnnunstyrelsens protokoll 2011-09-07, § 144.

Yrkanden

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

Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag till försäljning
av fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:480.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens forslag mot Inge Löfgrens mfl. avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens mfl.
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill kommunstyrelsens förslag

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 30 ja-röster, 6 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Justerare: Utdragsbestyrkande:
I:§4 *negrer/ca
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillköpekontrakt samt upprättat
forslag tillÖverenskommelse om fastighetsregleringmed FiskebäckskilsHavskuranstalt AB.

Kommunfulhnäktigebeslutaratt bemyndigamark-och exploateringsingenjörenatt
komplettera avtalen med ansökan om ledningsrätt.

Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamöterna Yngve Berlin (K) och Susanne Baden (MP) skriftliga
reservationer och Håkan Smedja(V) blank reseivation.

Beslutet skickastill

FiskebäckskilsHavskuranstalt AB
Samhällsbyggnadsforvaltningen,mark& exploatering
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

_

§123
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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mark med tomträttsavtal. D.v.s. inte sälja!

Men det tomträttsavtal som "Gullmarsstrand"erbjöds 1987 och som i brist på sakiig
omförhandilng(nu senast 2007) ligger på 15000 kr/år för ca: 7000 m2, kan inte vara

baserat på vare sig bruksvärde eller marknadsvärde. Tomträttsavtalet med
Guiimarsstrand kan jämföras med kommunens senaste avtal "avseende :Essay/leran
Kronberget1:209; Norra Hamnerf, (Skärgårdskrogen) som godkändes av

kommunstyrelsen för tvâ veckor sedan.

Tomträttsavtalet i Norra Hamnen l Lysekil gäller 300m2, och ärsavgirten är 52 000
kr, baserad på ett uppskattat marknadsvärdeom 1 400 000 kr. vid en jämföreise
med kommunens försäljning av Gulimarsstrand, 10609m2 för 3 250 000 kr
(marknadsvärden,är sifferfakta att marken på Skaftö bara är värd en femtondei,
eiler 6,4 % av värdet på arrendernarken i Norra Hamnen.

Det låga försäljningspriset 3 250 000 kr förklarasav kommunledningen med att det i

gälfande tomträttsavtal inte finns juridiska möjligheter att få ett högre pris.Vi köper
inte argumentetatt juridiken kring tomträttsavtai skulle förhindra möjiigheten att få
ett högre pris på fastigheten.

Men än mer anmärkningsvärt är att kommunen med just dessa argument säljer
10609 m2 när arrendeavtalet omfattar 7244 m2. Det betyderatt 1/3 av

försäljningsobjektet,d.v.s. 33651112 inte är tomträtt utan har "tillförs"

genom en ny fastighetsbildning.

Bara den delen av fastigheten som tillförts, 3365 m2, är 10 ggr större än en

"bryggnära" kommunal fastighet i Gamlestan, som nyiigen värderats tili 1,4 mkr.
Enkel matematiksäger att ett pris på 14 mkr Inte vore överpris. Fullmäktiges besiut
att sälja 10609 m2 för 3 250 000 kr är oacceptabelt för alla som vili ta ansvar för
kommunens ekonomi. Realisation av kommunens fastighetskapitai gynnar inte

iångsiktigt hållbarkommunpolitik.

Ytterst handiar fullmäktiges beslut om vem som skall ha "mewärdet"
(värdeökningen) på den kommunalägda :narken SkaftdFiskebäck 1:480
(Guilmarsstrand),när fastigheten byter ägare inom en överskådlig framtid. Skail det
tlllfalia kommunmedborgamaeiler privatiseras?

Vi reserverar oss mot Konmiunftllllnäktiçjesbeslut.

Kommunistiska Partiets fuiimäktigegrugnj) den 25 september 201t /
x 3

Yngve Berlin
.... ............

Utdragsbestyrkande:
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lfeservation från Miljöpartietde Gröna i LysekiltillKommunfullmäktigesbesluti
Arende nummer 7 från mötet den 22 september.

Miljöpartiet reserverar sig mot Kommunfullmäktigesbeslutatt sälja' strandnära
tomträttsfastigheten Skaftö-Fiskebäck l: 480 (ca 7000 m2) och ytterligare ny strandnära mark
(ca 3000 m2) for totalt 3250000 kr tillKonferensanläggningenGullmarsstrand.

Lysekilskommun har svåra ekonomiskaproblem och alla nämnder har fått orimliga
sparbetingsom kommer att drabba Lysekilskommuns invånarehårt och göra vår kommun än

mer oattraktiv för året-runt boende. Sparbetinget för Bildningsnämndenär 10 miljonerkr och
den tidigare socialnämndens områden (Individ och myndighetsnämnd samt Vård och
omsorgsnämnd) har fått hårda besparingskravtrots volymökningaroch beräknasatt gå ll

miljonerback. Förslag har framkommit att ytterligare höja kommunalskatten. I nuläget är
skatten så hög att en medel- och höginkomsttagare betalar6- 12.000 kr mera skatt per år i

Lysekilän i Göteborg.

Att i detta läge subventioneraett välmående och välskött privat företag som Gullmarsstrand
genom att sälja kommuninvånarnasattraktiva marktill grovt underpris är ett slag i ansiktet.
Nyligen såldes en strandnära markbitpå 300 m2 for ca 3 miljonerkr vid Kristineberg.Även
om man kan ha en viss förståelse för att markenunder Gullmarsstrand är svår att sälja till
andra så borde den nya markbitenpå 3000 m2 ha utbjndits tillmarknadsmässigpris (som
alliansen annars förespråkar så ivrigt) och sålts tillhögstbjudande. Det kunde ha givet ett

välbehövligttillskotttillLysekilsunderskott. Allt annat är oacceptabelt.

För Miljöpartiet de gröna

Susanne Baden
201 1-09-27

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
 

Kommunfullmäktige 201 l-09-22 26 (30)

§ 124

FÖRSÄLJNINGAV FASTIGHETENSIVIK 1:15 (TENNISHALLEN),LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS r0-242-040

Enheten för verksamhetsstöd har haft i uppdrag att fastighetsregleraoch sälja tennishallen i
Sivik. Fastighetsregleringenhar vunnit laga kraft. Ny fastighetsbeteckningär LysekilSivik
1:15.

Hallen har varit utannonserad till försäljning via extein mäklare, Slussporten AB.
Kommunfullmäktigebeslutadevid sammanträde2011-06-22 att sälja fastigheten till de
anbudsgivare som lämnat det högsta budet. Dessa har sedermera meddelat att de inte fullföljer
affären. Samtidigt har ett 11ytt bud lämnats tillmäklaren i samma nivå som tidigare högsta
bud. Ovriga anbudsgivares bud kvarstår.

Förslag tillköpekontrakt med denna nya anbudsgivare har upprättats av Slusspoiten AB.

Beslutsunderlag

Förslag tillköpekontrakt med Hemsö Fastigheter AB avseende fastigheten Sivik lzl5.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-09-14, § 162.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Anders Nilsson (S), Torbjörn Stensson (S) och Hans Nordlund (M):
bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): avslag på upprättat förslag tillköpekontrakt och i
stället att försälja fastigheten till Slättens IK:s tennis.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins mfl.yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins mil.
yrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på det förslag till försäljning som föreslås
kommunfullmäktigemot Inge Löfgrens yrkandeatt inte sälja rnbr. fastighet och ñnner, att
kommunstyrelsenbeslutaratt försälja fastigheten Sivik 1:15.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeger enheten för Verksamhetsstöd i uppdrag att teckna köpekontrakt
avseende fastigheten Sivik 1:15, tennishalien, med Hemsö Fastigheter AB enligt upprättat
förslag tillköpekontrakt.

Beslutet skickastill

Enheten för verksamhetsstöd
Hemsö Fastigheter AB
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 125

ANMÄLNINGSÃRENDEN

Anmäles följande ärenden:

Länsstyrelsens beslut201 l-08-15 avseende överklagandeav beslut om antagande av

detaljplan för parkeringsplatserför Bottnahallen, etapp 2 (dnr 09-246-214).

Regeringens beslut2011-06-16 - överklagandei fråga om avvisningsbeslutavseende
detaljplan för Slättegården, Kronberget 1:82 mil. (dnr 09-160-214).

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 126

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT IHKOMMUNFULLMÄKTIQE,
ERSATTAREI KOMMUNSTYRELSENOCH ERSATTAREI STYRELSENFOR
LYSEKILSHAMN AB
Dnr: LKS 10-379-101

Thommy Collén (S) har i skrivelse 2011-09-13 avsagt sig uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige,ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i styrelsen för LysekilsHamn
AB.

Beslutsunderlag

Thommy Colléns skrivelse 2011-09-13.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna Thommy Colléns avsägeiser.

Konnnunfullmäktigebeslutaratt frågan om ny ledamot i kommunfullmäktigetill
länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt överlämna ärendet om ny ersättare i LysekilsHamn AB till
valberedningen.

Beslutet skickastill

Thommy Collén
Länsstyrelsen
LysekilsHamn AB
Valberedningen
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 127

FYLLNADSVALAVSEENDEERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSEN
Dnr: LKS 10-379-101

Thommy Collén (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Nominering

Jan- Olof Johansson (S): att utse Sven-GunnarGunnarsson (S), Brastad, tillersättare i
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Sven-GunnarGunnarsson (S), Brastad, till ersättare i
kommunstyrelsen tom. 2014-12-31.

Beslutet skickas till

Sven-GunnarGunnarsson, Brastad
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:


