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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf (M) Daniel Nilsen (FP)
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf (S), §§ Arm-Marie Söderström (S)
151 - 167 KlausPeters (M)
Torbjörn Stensson (S) Eva Leandersson (S)
Jan-OlofJohansson (S) ElisabethÅkerman (M)
Anneli Strand (S) Jan Ivarsson (M)
Klas Mellgren (S) Kristina Kihlberg(FP), §§ 151 - 167
Kent Carlsson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (obunden), §§ 151 - 168
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Håkan Möller (FP), §§ 151-168
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Tom Govik (FP)
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren(K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Inge Löfgren (MP)
Christina Rörvali-Dahlberg(C)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP), §§ 151 - 168
Håkan Smedja(V)
ThomasFalk (SP)
Sven-GunnarGunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 32 ordinarie ledamöter och 7 ersättare
närvarande.
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§ 151

NY ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10379401

Länsstyrelsen har i beslut2011-11-14 utsett Dan Johansson tillny ersättare i
kommunfulllnäktigeför Skañöpartiet efter Knut-Dag Grenness.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut201 1-1 1-14.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunñlllmäktigebeslutaratt anteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa Dan Johansson
Välkommentillkommunfullmäktige.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

l
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§ 152

NY LEDAMOT OCH ERSÄTTARE1 KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 10-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2011-11-14 utsett Kent Carlsson tillny ledamot i
kommunfullmäktigeoch WillyJohansson tillny ersättare i kommunfullmäktige for
Arbetarpartiet - Socialdemokraternaefter Carina Wallström.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut201 l-l l-l4.

Kommunfullmäktigesbeslut

Konnnunfullmäktigebeslutaratt anteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa Kent Carlsson
och WillyJohansson välkomnatillkommunfullmäktige.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 153

FOLKHÄLSOPLAN2012-2013
Dnr: LKS 11-378-026

Folkhälsopolitiskarådet i Lysekilskommun arbetadevid sammanträde2011-05-23 fram mål
och prioriterade områden for folkhälsoarbeteti Lysekil2012-2013. Dessa mål och
prioriterade områden har sammanställts i en folkhälsoplan för Lysekilskommun som skall
gälla 2012-2013. Folkhälsopolitiskarådet antog planen vid sammanträde2011-09-19 och
beslutadesamtidigt att föreslå kommunfullmäktigeatt anta planen.

Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 201 1-10-07 med forslag till folkhälsoplan2012-2013.
Ledningsutskottets protokoll 201 1-10-19, § 128.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14, § 209.

Yrkanden

Yngve Berlin (K), Jan-OlofJohansson (S), Mats Karlsson (M), Fredrik Lundqvist (M) och
Christina RörVall-Dahlberg(C): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta folkhälsoplan2012-2013 enligt upprättat försiag.

Beslutet skickastill

Foikhälsosamordnaren
Samtliga nämnder

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 154

NYA TAXEFÖRESKRIFTERFÖR VA AVSEENDE2012
Dnr: LKS 11-399-346

LEVA i LysekilAB har utarbetat förslag till nya taxeföreskrifterför Vatten och
Avloppsanläggningaravseende 2012. Styrelsen har vid sammanträdet2011-10-18 beslutatatt
anta de nya taxeföreskrifternaoch anläggningsavgiñerna samt tillkommande
brukningsavgifter för rännstensbrtlnn och brandpost och överlämnat förslaget till
kommunfullmäktigeför beslut.
Förslaget innehållerföljande större förändringar:

A. LEVA tar över ansvar'för dagvatten inom större delen av bolagets verksamhetsområde.

B. LEVA har tydligare infört i taxan att dagvatten ingår, mer: då som en ospecijiceraddel i

spill.

C. Däremot tillkommeren ny avgiftför rännstensbraim inom allmänplatsmatrkDet betyder,
att de som ansvararför t ex torg Ucommurten) och genondartsleder' (trafilcverket)får betala en

avgift. Därmedföüer LEVA vattentjäitstlaget: om ltllkü skall vara avgiftsskyldigcifiz'
dagvatten.
Den stora izierparten av rännstetrsbrunnarjimrs inom lokalgatoroch för dessa tas ingen
avgift ut, eftersom den kostnaden ingår som en Ospecificeraddel i spillför itarje VA-kzmd.

D. En avgzf har införtsför brandpost, vilken i nivåföljer tidigare överenskomnzelse om

kostnaderför brandposter. Brandposterna kon-zmer att ägas av LEVA och årskostnaden täcker
D0 U samt återanskafning.

E. Nya anläggningsavgütei'föreslåsför 2012. Följer ungefär det index som LEVA tidigare
hade med z' taxan. Nuföreslås att indexet tas bort och att styrelsen beslutarom

anläggningsavgzfez*årligen i sanzbcøndmed att styrelsen tar beslut om brakningsarvgijter.

F. Fortsatt gäller att KF tar beslutom taxefötreskrifter,prisnzodellei' och verksatnhetsornråde.

Beslutsunderlag

Skrivelse från LEVA i Lysekil2011-10-20 med förslag till nya taxeföreskrifter.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 194.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Inge Löfgren (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag i punkt E och istället att

aniäggningsavgifteroch brukningsavgiñer* avseende VA skall beslutasav

kommunfullmäktige.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på konnnunstyrelsens förslag tillnya taxeforeskriñer for VA 2012 mot Inge
Löfgrens yrkande att anläggningsavgiftei'och biukningsavgiftei'avseende VA skall beslutas
av kommunfullmäktige.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på konnnunstyrelsens forslag tillnya taxefâreskrifter for VA
2012 mot Inge Löfgrens yrkandeatt anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende VA
skall beslutasav kommunfullmäktigeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya taxeföreskrifter for VA med bilagormed giltighet
fr.o.m. 2012-01-01.

Beslutet skickas till

LEVA i LysekilAB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

5* [avg /W
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§ 155

FRÅGA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDEOM
KALLELSERUTINER
Dnr: LKS 11-435-006

Ronald Rombrant (LP) har i fråga till kommunfullmäktigesordförande 2011-1 1-16 ställt
följande frågor om kallelseiutiner:

l. Vilkavar skälen tillatt fullmäktigemötet den 24/1 1 skulle flyttas?

2. Vad var anledningen tillvarför den 1/12 inte längre fungerade, trots att

fullmäktiges ordförande meddelat församlingens 41 ledamöter, åhörare och
radiolyssnareatt mötet skulle äga rum vid den tidpunkten?

3. Vi noterar att det nu finns informationpå kommunens hemsida (under
°'sammanträdeskalendrar”och under ”kallelser och protokoll) om ändrade
mötestider.

a) Kan vi nu utgå från att informationåtminstone på dessa sidor kommer att

uppdateras och vara tillförlitlig?

b) Och varför inte också lägga ut informationvarför mötena har flyttats?

Kommunfullmäktigebeslutaratt frågan får ställas.

Kommunfullmäktigesordförande Sven-GunnarGunnarsson (S) lämnar följande svar:

1. Vid kommunfullmäktigessammanträde27 oktoberanmälde kommunalrådet och
oppositionsrådet tillpresidiet att de hade förhinder vid kommunfullmäktigessammanträde24
novemberoch frågade om det var möjligt att förskjuta sammanträdetmed 1 vecka.
Efter samråd med presidiet beslutadejag att flyttasammanträdettill den I decembervilket
också meddelades på sammanträdet.

2. Enligt kommunallagenskall beslutom utdebiteringen för kommande år tas av kommun
fullmäktige under novembermånad. Förvaltningen kontrollerademed jurist vid Sveriges
kommuner och landting om konsekvensernaav att förskjuta detta med en dag. SKL avrådde
kommunen från att ta beslut i december.

3. Målsättningen är att all informationpå hemsidan om sammanträdestider/kallelser/protokoll
alltid skall vara korrekt och uppdaterad. Detta inkluderarändrade Sammanträdestider.

Ronald Rombrant (LP) tackarför svaret.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§156

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM
BEFOLKNINGSMINSKNINGENI KOMMUNEN
Dnr: LKS 11-437-109

Ronald Rombrant (LP) hari interpellation 2011-11-18 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande om befolkningsminskningeni kommunen:

Fråga l: Varför denna oerhört stora befolkningsminskningdetta år?

Fråga 2: Trendende senaste 25 åren talar ett tydligt språk. Eller ger SCB:s långsiktiga
befolkningsprognosför Lysekilvid handen något annat (vi tar för givet att kommunstyrelsen
beställerhem befolkningsstatistikfrån SCB)?

Kommunfullmäktigebeslutaratt interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Varför denna stora befolkningsminskningdetta år?

Lysekilsbefolkninghar minskat med 150 personer under de tre första kvartalen 201 l.
Tre av våra församlingar har minskat: Lysekilmed 115, Skaftö med 41 och Brastad med 23

personer. Däremot har Lyse församling ökat med 15 och Bro med 14 personer under de tre

första kvartalen.

Befolkningsförändringarorsakas av skillnadermellan antal födda och döda samt skillnader
mellan in- och utflyttning.När det gäller födelsenettot (det vill säga födda minus döda) har
det varit negativt sedan mitten av 1970-talet med ett par undantag. Flyttnettot(inflyttade
minus utflyttade)har däremot pendlat omkring noll och varit positivt under flertalet år de
senaste decennierna. Under den senaste tioårsperioden har fler flyttat in i kommunen än ut

under sju år av tio.

Variationemai in- och utflyttningär stora mellan olika år och mellan olika kvartal. Generellt
brukar utflyttningenvara stor under tredjekvartalet, då många ungdomar lämnar Lysekil
framför alltför att studera på högskolor och universitet. Ett genomgående flyttmönsterär att

de unga är mest rörliga. 20-30-åringar utgör en stor andel av dem som flyttarut ur kommunen
men även in tilloss. Flyttnettotär mest negativt för ungdomarnaoch mest positivt för
åldersgruppen runt 65 år.

För att få veta mer om vad som ligger bakom beslutetatt flyttaoch om de flyttandesåsikter
har en enkät skickats till samtliga personer över 18 år som flyttatut ur eller in i Lysekils
kommun mellan januari och augusti 2011. Resultaten hållernu på att sammanställas. Som
svar på enkätfrågan tillutflyttarna:”Vad var den viktigaste anledningen att du valde att flytta
från Lysekilskommun?” svarade de allra flesta arbete, och därnäst kom studier eller relation
tillnågon på annan ort. För de yngre övervägde naturligtvis studier som fiyttorsak.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Vad säger den långsiktigabefolkningsprognosenfor Lysekil?

En trend som gäller för många små kommuner är att befolkningenblir äldre och att den
långsamt minskar. I stället sker en inflyttningtill större städer. Västra Götalands
befolkningstillväxtunder 2000-talet ligger till 90% i Göteborgsregionen. Det här gäller också
för Lysekil.Vi ligger dock inte sämst till i länet; befolkningsminskningensedan 1995 har
varit störst i Dalsland samt i Västergötlandsnordöstra delar. Det är också dessa delar av länet
som har den högsta andelen äldre.

Västra Götalandsregionensenhet för analys och uppföljning gör årligen en

befolkningsprognosför regionens kommuner. För Lysekil ser prognosen (med basår 2010) ut
så här: Till 2020 kommer antalet barn och ungdomar upp till 19 år att minska med ca 8,2%,
20-64-åringa1na att minska med ca 9% och de äldre 65 år och uppåt att öka med ca 20,9%.
Västra Götalands befoikningsprognosär för 2015: 14 470 invånare och för 2020: 14 328
invånare. Prognosen bygger på de senaste årens utfall och på förutsättningen att inga större

förändringar sker.

Vi har under året fattat beslut om att ta fram en Bocndestrategiskpolicy som kommer att

färdigställas under första halvåret 2012. Ett viktigt dokument som skall försöka att spegla
vilkaförutsättningar vi har att arbeta med.

Allmänt i Sverige är det landsbygdskommunernasom ej har pendlingsavståndtill de större
arbetsmarknadernasom har problem med befolkningsminskningarna.

Ronald Rombrant (LP) tackarförsvaret.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 157

INTERPELLATIONTILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM
VERKSTÄLLIGHETENAV KOMMUNFULLMÄKTIGESBESLUT 2011-06-22 OM
BUDGET 2012
Dnr: LKS 11-438-049

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2011-11-21 ställt
ett antal frågor kring verkställighetenav kommunfullmäktigesbeslut 2011-06-22 om budget
2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Kommunfullmäktigebeslutade

uppdra åt kommunstyrelsen att under När kommer Målsättningen är att kunna ta beslut i
hösten 2011 färdigställa förslag till fullmäktige att KF i januari 2012.

nya ekonomistyrningsprinciper få ett förslag
innefattande att ta ställning
resultatöverföringsmodell och till?
volymbudgeteringsmodell
uppdra åt kommunchefen att påbörja Har detta Bolagsdialog 22 novemberhar
arbetetmed koncemeffektiviseringar arbete behandlatev. justeringar i ägardirektiv
enligt redovisat förslag påbörjats och och avkastningskrav.Principer för

med vad i så ägarstyrning har behandlatsi LSAB.
fall? Kontakter har skett på

tjänstemannanivåkring delar av

koncernens effektiviseringsuppdrag
bLa. inom personalområdet.

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att Har detta För närvarande förbereds fleraolika
utreda förutsättningarna att försälja arbete alternativ vad gäller Oscars,
Oscars, kommunens gästhamnar påbörjats? Hur gästhamnenoch gamla idrottshallen.
respektive gamia idrottshallen, långt har Första redovisning sker tillLU den 14
därefter - om kommunstyrelsen så kommunstyrels december. Bildningsnämndenhar fått i
beslutar,bemyndiga en kommit? uppdrag att påbörja en genomlysning
konnnunstyrelsen försälja nämnda av Kultur- och Fritidsverksamheten.
tillgångar

ge kommunstyrelsen i uppdrag att Vid vilket Redovisning på KS 7 december,KF
utreda och föreslå en sammanträde 21 december.
resurseffektivarepolitisk kommer
organisation (omfattande kommunfullmä
kommunfullmäktige,nämnds- och ktige att få ett

styrelseorganisation inkluderande förslag från

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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sammanslagningav nämnder och kommunstyrels
minskning av antalet en?
förtroendevalda),och om så fordras,
till delar gälla redan fr.o.m. 2011

° a) Har
nämnderna

Nej, nämnderna avvaktar KF:s beslut
idag.
b) Fördelning av tilldeladram har
skett på tjänstemannanivå,ej
behandlatsav KS.

  
Nämnderna ska beslutaom sina

t .t b 1 tverksamhetsplanerinkl internbudget agl es u Om

för 2012 senast under november ?ina
månad 2011 rnternbudgetar

?
b) Har
kommunstyrels
en tagit beslut
om budgeten
för de
verksamheter
som ligger
under
kommunstyrels
en?

  att
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vilka
besparingsåtgä
rder kommer
verksamhetern
a under
kommunstyrels
en att

genomföra?

Besparingarna genomförda,
effektiviseringarbestår i huvudsak av

minskade personalkostnader.

verksamheter inom
kommunstyrelsen, fördelas med
föreningsbidrag-0,l mnkr och
effektivisering - 3,0 mnkr

att

 
  
  
  
   7. ge bildningsförvaltningen/nämndeni Har Se fråga 8

att uppdrag att göra en total översyn av bildningsnämn
förskola, förskoleklass, grundskolan den genomfört
och skolbarnomsorgensverksamhet i en Översyn i
hela Brastad/Bro-området. enlighet med
Utredningens syfte är en optimal fullmäktiges
verksamhet inom ekonomi, lokaler beslut?
och kvalitet och vara kiar senast
201 1-1 0-3 1

.

8. ge bildningsnämndeni uppdrag att Har Frågan behandladespå nämndens
att genomföra de förändringar som bildningsnämn novembersammanträde.

utredningen bedömerär nödvändiga den tagit beslut Kompletterandeutredning krävs.
för en positiv utveckling av om Vissa besparingarhar inarbetats i
Brastad/Bro i framtiden. iörändringar nämndens detaljbudget 2012.

och vilka
spareffekter
ger dessa

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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  upphov tm?

uppdra åt kommunstyrelsen att Har Kommunenhar via
verkställamajoritetsbeslutet ñ°ån kommunstyrels kommunalförbundetFyrbodal
budgetmötet i december2008 att en krävt att tillskrivitSKL i frågan.
kommunen av regeringen kräver att centralt
centralt beslutadoch lagstadgad beslutadoch
verksamhet såsom LSS också blir lagstadgad
centralt/nationelltfinansierad. Det verksamhet
vill säga att humana reformer också såsom LSS
måste finansieraspå ett för också blir
kommunenhumant och rättvist sätt. centralt/nation

elit
finansierad?

verkställantajoritetsbeslutetüån När avser Enligt nuvarande planering skall KF

budgetmötet i september2009 att kommunstyrels informeraspå sitt
kommunstyrelsen ges i uppdrag att en att redovisa decembersammanträde.
tillkommunfullmäktigeredovisa vad kostnaderna
KS prioritering av strandpromenaden for
och projektet ”Norra Hamnstranden strandpromena
” hittillskostat skattekoliektivet den och

projektet
”Norra
Hamnstranden
”?
a) Har
kornmunstyrels
en respektive
socialnämnden
lagt in sina
prognostiserad
e underskott
(KS - 2,0 mkr,
Soc -4,4 mkr) i
budget 2012?
b) Har
ekonomienhete
n i budget
2012 lagt in
dessa
ramminskning
ar på
respektive
nämnd?

9.
att

 
  
 

 
 
    

  
   
 
  
  

   
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Hur eventuella över» och underskott
från 2011 skall behandlats i 2012- års
budget är inte beslutat.

samtliga verksamheter skall
balansera budgeten för 2011 w ett
underskott i tertialsredovisningenper
2011-08-31 kommer att balanseras
med ytterligare justeringar i
budgetramarna for 2012

 
 

 

  

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/åaLLQ



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 201 1-1 1-3 0 14 (44)

Ronald Rombrant (LP) tackarför svaret.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 158

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM
TENNISHALLEN
Dnr: LKS 11-447-821

Yngve Berlin (K) har i interpellation tillkommunstyrelsens ordförande 2011-11-27 ställt
följande frågor om försäljningen av tennishallen i Sivik:

1. Har Hemsö verkligenköpt och betalt tennishallen i Sivik?

2. Finns det planer/tankarpå att kommunen med hyreskontraktskall garantera Hemsös
intäkter?

Kommunfullmäktigebeslutaratt interpellationen får ställas:

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

i. Avtaletär påskrivet av Lysekilskommun 2011-11-29,
tillträdesker 2011-12-02.

2. Vadjag vet så förhandlar Hemsö med en eller flera föreningar.

Yngve Berlin (K) tackar försvaret.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 159

FRÅGA TILL KOMMUNQTYRELSENSORDFÖRANDE OM FÖRSLAG TILL
REVIDERADBUDGET FOR ÅR 2012
Dnr: LKS 11-452-042

Ronald Rombrant (LP) har i fråga tillkommunstyrelsens ordförande ställt följande frågor med
anledning av kommunstyrelsens förslag till reviderad budget för år 2012:

1. Mot bakgrund av att Lysekilär en av regionens mest skuldsatta kommuner, hur motiverar
Du att upphäva fullmäktiges tidigare beslut om stopp för ytterligare upplåning?

2. Mot bakgrund av att Lysekilkanske har den sämsta finansiellaprofilen i regionen, hur
motiverar Du under rådande omständigheter en utökning av BlNzs ram?

Kommunfullmäktigebeslutaratt frågan får ställas:

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Fråga l: Med hänvisning till att det inskränkerpå kommunkoncernenshandlingsfrihet, som

exempel villjag nänma om och tillbyggnadenav Stångenäshemmet. RKHF Lysekils
äldrebostäderbehöver borgen för att kunna låna tillbilligastemöjliga ränta.

Fråga 2: Bildningsföivaltningen/nämndenhar gjort ingående fördjupningom möjligheternaatt
under 2012 kunna spara 10,5 miljonerkronor, vilkethar presenterat för ekonomiutskottet. Med
hänsyn tagen tillde konsekvenser sparbetinget skulle få för verksamheternaunder kommande år,
förslås en minskning av sparbetingetmed 5,1 miljonerkronor.

Ronald Rombrant (LP) tackar for svaret.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 160

MOTION OM ATTGÖRA KUNGSGATANTILL EN BILFRI GÅGATA
Dnr: LKS 11-433-311

Torbjöm Stensson (S) har i motion 2011-11-14 föreslagit, att Lysekilskommun tillnästa
sommar tillskaparen bilfrigågata på Kungsgatan mellan torget och Folkets hus.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunclerlag

Torbjörn Stenssons motion 2011-11-14.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 161

MEDBORGARFÖRSLAGOM UTSMYCKNINGAV STADENI SÖDRA ELLER
NORRA HAMNEN
Dnr: LKS 11-411-866

Ingrid Johansson, Lysekil,har i medborgarförslag2011-11-03 föreslagit en utsmyckningav

staden i form av skulpturer i Södra eller Norra hamnen.

Kommunfullmäktigesordförande har rernitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
biidningsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ingrid Johansson, Lysekil,2011-11-03.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Förslagsställaren

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 162

MEDBORGARFÖRSLAG OM GÅNGHÄLLAR I NYSTRÖMSPARK,BRASTAD
Dnr: LKS 114434331

KristinaJohansson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-11- föreslagit, att grusgångama i
Nyströms park i Brastad byts ut mot gånghällar.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnatmedborgarförslagettillkommunstyrelsen
för besvarande.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Kristina Johansson, Brastad, 201 1-1 l-

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsfönraltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 163

MOTION OM ATTFLYTTALYSEKILSHEMMETSBOENDE
Dnr: LKS 10-334-739

Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP) har inkommit med en motion om att
kommunen ska Lltreda möjligheternaatt skapa ett äldrecentra vid korsning Landsvägsgatan-
Järnvägsgatan som ersättning för Lysekilshemmet.I sin motion yrkarde även att Lysekils
kommun samtidigt utreder möjligheternaatt bygga om Lysekilshemmettill student och
ungdomsboende.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat ärendet tillKommunstyrelsen och
Socialnämnden för yttrande.

Beredning

Motion ñån Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP), 2010-09-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § l 19.
Socialnämndens protokoll 2010-12-14, § 187, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 120.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 205.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad socialnämnden anfört anse motionen
besvarad.

Beslutet skickastill

Motionärerna
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 154

MOTIQN OM _zflTT UPPFÖRA ETT ÄLDRECENTRUMDÄR BRANDSTATIONEN
IDAG AR BELAGEN
Dnr: LKS 10-321-739

Ann-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP) föreslår i en motion att kommunen ska
utreda om det är lämpligt att på sikt etablera ett äldrecentrunr där brandstationen idag är
belägen. De föreslår även att kommunen ska utreda och föreslå lämplig plats för brandstation
samt att utredningarnaska utföras ur ett helhetsperspektiv.

Kormnunftlllmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Av socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att ett arbete pågår mellan Lysekilskommun
och Riksbyggen att bland annat lämna förslag på äldrecentrum och placeringav
Lysekilshemmet.Brandstationensplacering ingår inte i socialförvaltningens och
socialnämndens ansvars- och kompetensområde.

Beredning

Motion från Ann-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP)
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 122.
Socialnämndens protokoll 2010-12-14, § 186, inkl. tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 201 1-10-19, § I 19.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 206.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till socialnämndens yttrande avslå motionen.

Beslutet skickas till

Motionärerna
Vård- och omsorgsnämnden

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 165

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTFÖRLÄGGA FRITIDSGÅRDEN TILL
GULLMARSSKOLAN
Dnr: LKS 11-106-816

Catarina Ross, Lysekil,har i medborgarförslag2011-03-18 föreslagit att en fritidsgård skapas
i Gullmarsskolannär lokaler blir lediga. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningschefenhar i tjänsteskrivelse 2011-05-05 redovisat att arbete pågår för att undersöka
möjligheternaatt lokalisera fritidsgården till Gullmarsborg. Bildningsnämndenhar beslutatatt
med hänvisning tillvad bildningschefenanfört i sin tjänsteskrivelse om placeringav

ungdomens hus/fritidsgården i centralorten föreslagit att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Catarina Ross, Lysekil,2011-03-18.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-03-24, § 29.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-30, § 64, med bildningschefenstjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 201 1-10-19, § 121.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 202.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad bildningsnämndenanfört anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Bildningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 166

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTGÖRA OM BOVIKSSKOLA TILL
UNGDOMENS HUS
Dnr: LKS 11-28-816

Eva-Lotta Persson, Brastad har i medborgarförslag2011-01-27 föreslagit, att Boviks skola
skall göras om tillUngdomens hus. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat
medborgarförslagettillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar 2011-05-30 med hänvisning tillbildningschefensyttrande föreslagit
att medborgarförslaget skall avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Eva-Lott Persson, Brastad, 2011-01-27.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-30, § 63, med förvaltningschefens tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 123.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 203.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkande.

Propositioner

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

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisning till vad bildningsnämndenanfört att avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Bildningsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 167

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÅTGÄRDER 1 OMRÃDET MELLAN
KOLONILOTTERNAOCH KYRKOGÃRDENI DALSKOGEN
Dnr: LKS 10-297-260

Anita Lannesjö, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-07-25 föreslagit, att kommunen
besiktigarområdet mellan kolonilotternaoch kyrkogården i Dalskogen och kontaktar
markägarenför diskusson om hur området skall röjas upp. Kommunfullmäktigesordförande
har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Av samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse framgår, att området ingår i
planprogramsarbetetför Gullmarsbaden. Enligt programförslaget kommer området att kunna
användas för ”annat ändamål”när en kommande detaljplan vunnit laga kraft.

Beredning

Medborgarförslag från Anita Lannesjö, Lysekil,2010-07-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-08-19, § 102.
Tfsamhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-1 1-03.
Ledningsutskottets protokoll 201 l-10-19, § 126.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 196

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad tf samhällsbyggnadschefenanfört
anse medborgarförslaget besvarat.

Jäv

Ledamoten Inge Löfgren (MP) anmälerjäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 168

REVIDERING AVBUDGET FÖR ÅR 2012
Dnr: LKS 11-251-041

Kommunfullmäktigebeslutadevid sammanträde2011-06-22, § 101, att fastställa
budgetramar för år' 2012. Resultatet i budgeten uppgick till 11 mkr vilketmotsvarar de 1,5 %

som kommunfullmäktigebeslutatom. I förhållandetill2011 års budget innebar resultatet en

kostnadsminskningpå 21,1 mnkr förutsatt att budget 2011 hålls.

Nämnder och styrelser har under hösten arbetat med att genomföra de budgetanpassningar
som varit en följd av kommunfullmäktigesbeslut. Samtidigt har ekonomienlreten fortsatt
arbetetmed att revidera antagen resultatbudget med anledning av nya
skatteunderlagsprognoseroch sviktande befolkningsunderlag.Dessutom har ekonomienheten
utarbetatbalansbudget och frnansieringsbtrdget. Ekonomiutskottethar också genomfört
dialogmöten med företrädare för nämnder och styrelser samt kommunens bolag.

Bildningsnämndenhar vid sammanträde2011-11-01, § 100, beslutatatt göra en framställning
tillkommunfullmäktigeom en utökad budgetram. Nämnden bedömer, ”att tilldelad
budgetram inte är genomförbar då det blir alldeles för stora konsekvenser för verksamheten
som leder tillkortsiktigt resultat som kommer att drabba kommunen hårt.” Ekonomiutskottet
har sammanträffatmed representanter för bildningsnämnden.

Genomförd revidering och föreslagna förändringar

Resultatet enligt balanskravet i den reviderade resultatbudgeten uppgår till 10,6 mnkr.
Verksamhetensnettokostnaderuppgår till -696,2 mnkr, en minskningjämfört med
budgetbeslutet i juni med 2,3 mnkr. Bildningsnämndensbudgetram har räknats upp med 5,1
mnkr.

Skatteintäktemaoch kommunalekonomiskutjämning (672,6 mnkr) baseras på SCB:s och
sKLzs underlag samt ett innevånarantalpå 14371. Skatteväxlingpå 0,43 öre har skett med
VG-regionen för överföring av kollektivtrafikansvaret,i övrigt är utdebiteringenoförändrad i
enlighet med kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige.

Det finansiellamålet om ett resrzltat på 1,5% av skatter och kornmunalekonomiskutjämning
uppnås 2012. I plan för åren 2013 och 2014 har det finansiellamålet satts till2,5% 2013 och
3% 2014.

I den resultatbudget som beslutades i juni ingick en avsättning tillpensionsskuldenmed 2,5
mnkr. Frågan om denna avsättning aktualiserades av kommunrevisionen i granskning av

delårsrapporten. Efter genomförd utredning och samråd med ekonomiutskottet iörslås en ny
princip för denna avsättning nämligen att den skall vara 50% av resultatet enligt balanskravet.

Ekonomiutskottethar också diskuterat möjligheternaatt genomföra kommunfullmäktiges
beslutatt kommunens låneskuldoch borgensåtaganden inte skall öka under år 2012 jämfört
med 2011-12-31. Utskottet förordar kommunfullmäktigeupphäver detta beslutdå det bedöms

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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inskränkahandlingsfriheten inom kommunkoncernen.För borgen krävs utan undantag beslut
i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tfekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-1 1-23 med bilagor.
Kommunstyrelsensprotokoll 201 1-10-27, § 191.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-1 l-30, § 217.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Mats Karlsson (M), Christina Röivall-Dahlberg(C) och Torbjörn
Stensson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag med ändring i punkt 2, att

bildningsnämndensbudgetarm utökas med 5,5 mnkr.

Yngve Berlin (K):

Att den kommunalautdebiteringen för 2012 fastställs till 22:56.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 1.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 och l stället, att upphäva kommunfullmäktiges
beslut2011-06 22 att älägga bildningsnämndenett sparbetingmotsvarande 10,5 mnkr jämfört
med budget 201 l.

Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkterna 3 och 4.

Ronald Rombrant (LP):

Att den kommunala utdebiteringen för 2012 fastställs till 22:56.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 4, i övrigt bifalltillkommunstyrelsens förslag.

EmmaNohrén (MP):

Att den kommunalautdebiteringen för 2012 fastställs till22:56. Dessa utökade skattemedel
(13 mnkr) skall användas enligt följande:

Bevara samtliga småskolor inkl. förskolor (5 Innkr)
Mer personal till skolan exkl. gymnasiet (2 mnkr, 50% får användastill lönehöjning).
Bättre läromedel till skolan exkl. gymnasiet(l mnkr)
Social investeringsfond (1 mnkr)
Mer personal inom sociala (2 mnkr)
Nytt psykiatriboende (1 mnkr)
Cykelbanor utanför Lysekilstätort (l mnkr)

Utdragsbestyrkande:
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Håkan Smedja(V):

Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkterna 3 och 4.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 och i stället att bildningsnämndensbudgetann
utökas med 7,1 mnkr.

Tomas Falk (SP):

Bifall tillkommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering saint punkterna 1-3

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 4.

Roland Karlsson (FP) och Thomas Falk (SP): bifalltillJan-OlofJohanssons yrkandeatt

bildningsnämndensbudgetram utökas med 5,5 mnkr.

Jan-OlofJohansson (S): att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra kommunfullmäktiges
beslutom mönsterarbetsplats.

Klaus Peters (M): att ingen sammanträdesersättningskall utgå vid kommunfullmäktiges första
sammanträde2012.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordnjng:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebiteringmot Yngve Berlins
mil. yrkandeom att utdebiteringenskall fastställastill22:56 kr.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa utdebiteringentill22:56 kr, proposition på
Emma Nohréns yrkandeom fördelning av det belopp som en skattehöjning tillför.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att utöka bildningsnämndensram med 5,1
mnkr mot Jan-OlofJohanssons mfl. yrkandeatt utöka bildningsnämndensram med 5,5 mnkr
mot Håkan Smedjasyrkandeatt utöka bildningsnärnndensram med 7,1 mnkr mot Yngve
Berlins yrkandeatt upphäva kommunfullmäktigesbeslut i juni att ålägga bildningsnämnden
ett sparbetingpä 10,5 mnkr.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 1 att fastställa förslag till resultatbudget,
balansbudget och ñnansieringsbudget för år 2012 mot avslag.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag ipunkt 3 om avsättning tillpensionsskulden.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 4 om upphävande av tak för låneskuld och
borgensåtagande mot avslag.

Proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom uppdrag åt socialförvaltningen att genomföra
kommunfullmäktigesbesluto1n mönsterarbetsplats.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå Klaus Peters yrkandeatt ingen saznmanträdesersättningskall utgå vid
kommunfullmäktiges första sammanträde2012.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad utdebitering mot

Yngve Berlins mfl. yrkandeom att utdebiteringenskall fastställastill22:56 kr och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltill Yngve Berlins mfl. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 31 ja-röster och 6 nej-röster att bifallakommunstyrelsens
förslag ( se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att utöka
bildningsnämndensram med 5,1 mnkr mot Jan-OlofJohanssons mil. yrkandeatt utöka
bildningsnämndensram med 5,5 mnkr mot Håkan Smedjas yrkandeatt Litöka
bildningsnämndensram med 7,1 mnkr mot Yngve Berlins yrkandeatt upphäva
kommunfullmäktigesbeslut i juni att ålägga bildningsnämndenett sparbetingpå 10,5 mnkr.
Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifall .Tan-OlofJohanssons mil.

yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 1 att fastställa förslag
till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudgetför år 2012 mot avslag och finner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 3 om avsättning till

pensionsskulden och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 4 om upphävande av tak
för låneskuld och borgensåtagande mot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutar
bifallakommunstyrelsens forslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.Ta-röst för bifalltill kommunstyrelsens förslag.
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Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 32 ja-röster och 5 nej-röster att bifallakommunstyrelsens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom uppdrag åt
socialförvaltningenatt genomföra kommunfullmäktigesbeslut om mönsterarbetsplatsoch
finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Klaus Peters yrkandeatt ingen sammanträdesersättning
skall utgå vid kommunfullmäktiges första sammanträde2012 och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa den kommunala utdebiteringen2012 till22:06 kr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättade förslag till resultatbudget, balansbudget
och finansieringsbudgetför år 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt utöka bildningsnämndensbudgetram med 5,5 mnkr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt principen för avsättning tillpensionsskulden skall vara 50%
av resultatet enligt balanskravet.

Kommunfullmäktigebeslutaratt upphäva kommunfullmäktigesbeslut2011-06-22, § 101, att
kommunens låneskuldoch borgensåtaganden inte skall öka under år 2012 jämfört med 2011-
12»3l.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt socialförvaltningen att genomföra
kommunfullmäktigesbeslutom mönsterarbetsplats.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ingen sammanträdesersättningskall utgå vid
kommunfullmäktiges första sammanträde2012.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamöterna Yngve Berlin (K),Ronald Rornbrant (LP) och Håkan
Smedja(V) skriftligareservationer.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Nämndsekretariatet

Utdragsbestyrkande:
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 NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 
   
 

 

    
 
 
   

 

 

§ 168-1
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

Mats Karlsson
:--_
_-
-2

Torbjörn Stensson _-
Annika Dahlberg Daniel Nilsen -=
Yngve Berlin _-
AJm-CharlotteStrömwall
Fredrik Lundqvist
Ronald Kombi-ant -2
Klas-GöranHemiksson Ann-Marie Söderström
_-
-I
_-
-i
_-
-Ã
_-
-i
_-
_-
-Ã
_-
-2
3---
-I
-1
_-
_-
_-
_K_-
-I
-Ã
21
-2
_-
_-
_-
__--
-Ã
-l
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NÄRVARO-/OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 168-2

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson
-_--

S_-
_-
_-
-K
-2
-2
_-
_-

Klas-GöranHenriksson Ann-Marie Söderström
-I
_-
_-
l-
-H
_-
_-
-2
_-
_-
_-
_-
_-
=---
-i

Lars-Åke Olsson -l
_-
_-
_-
_---
-K
-=
_-
-i
_-
;l
_-
:--=
_-
_-

32 5
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Reservation: REVIDERING AV auoser2012 SAMT uroearrea iiiaÅikfüi-i' 'i

Medan Lysekils kommunfulimäktige "tvingas" besluta om drastiska 'riedsk 'rningar_s_k__g____7=L
inom värd, skola och fritidsverksamhetför ungdomar, med motiveringen att det
saknas pengar i samhället, så exporterar Carema och andra privata värdföretag
miljarderav skattemedel tili skattesmiiarparadis,med regeringens goda minne.

Protit och vanvård som affärsidé är en ganska talande bildav den samhällsutveckling
vi har att hantera.

Medan Lysekils kommunfullmäktige beslutarom minskade ekonomiska ramar för

nämnder och styreiser, bedriver regeringen en politik som gynnar de redan rika, ökar

kiyitorna och skapar dagligen miljonärer, miljardärer och fattigdom, Inte minst

barnfattigdom. En poiitik vars effekter ailt mer administreras på kommunal nivå där

minskade inkomster och ökade behov innebär en omöjlig ekvation för humanister

och socialister.

Sänkt skatt för de redan rika och minskade medel tili offentlig sektor är en medveten

poiitik från regeringen för att tvinga fram just privatiseringar och utförsäijning i

iandets kommuner.

Redan 22 juni när budgetramarna för 2012 besiutadeshävdade Kommunistiska
Partiet att en budget vars ramar är mer än 20 miljonermindre än innevarandeårs

budget kommer att få allvarliga konsekvenser för verksamheten. inkomsterna

minskar medan behoven och statens påiagor på kommunen ökar.

Den lokala poiitiken är iångt ifrån oskyldig tili kommunens usla ekonomiska läge.
Därför krävde vi också ett stopp för kommunens satsningar i Norra Hamnstranden
som tycks gå på iöpande räkning till entreprenörerna och kostat skattebetalarnaåtta

siffriga belopp. Vi vet att de 30 40 tals :niijoner (minst) som är nedplöjda i Norra

hamnen och sirandpromenad projektet inte går att återvinna för att rädda
framtidsverksamhet inom skola värd omsorg och fritid. Men att betaia den skedda
"skadan" med ytterligare utförsäijning och nedmontering av kommunal service är fel

väg. Därför vädjadevi tili den lokala solidariteten att stoppa nedskärningarna
genom att förstärka ekonomin med en höjning av skatten med 50 öre. Nu valde en

stor majoritet i fullmäktige att istället besluta om en budget där kommunen både på
kort och lång sikt blir fattigare och där kommande år kommer att präglas av ökade
kostnader för den enskiide och fortsatt utiörsäijning av kommunai egendom.

Vi förlorade omröstningen, men mest förlorade nuvarande och kommande

medborgare på majoritetens iaeslut. Vi reserverar oss ciärför mot fuiimäktiges
beslutom budget för 2012. ,

f.) »ll/av c i

För Kommunistiska Partiets fuiimäktigegrtapp. Yngve Beriin. .-.'.j|i:Z›2(å'.'I'.F]<;$,:-.;.:1'2'f$={..::.i;r"“
.i 5.220 ii -- te., e-or/
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2011-12-05

LKF 2011-11-30: Reservation mot beslut i ärende 4 Re-
videring av budget 2012 samt utdebitering för år 2012

Vailskall till för att ledande politiker i Lysekilskommun på allvar
skall ta tag i Lysekilsekonomiska problem?

Den budget for 2012 som kommunfullmäktige201 E-l 1-30 tog beslut
om var på många viktiga punkter väsentligt sämre än det beslutsom

fullmäktige tog ijnni 201 l. Detta sett ur perspektivet “Lysekilsfram-
tida möjligheter".

Det - enligt vår mening - allvarligaste beslutetvar att häva det lånetak
som tidigare hade beslutatsom komnnmkoncernens ilpplåning.Man
skall ha bakgrunden klar för sig, Lysekilär Västra Götalandsregionens
näst mest skuldsatta kommun, Lysekilhar en av regionens svagaste
ekonomier. Kommunforskning i Väst, KFi skrev i sin senaste rapport
Finansiell Profil2008 20t0: Sarmnarøj??Itnizrgsviskan konstaterasatt

Lysekilkonanztm 2010 hade en jhzmzsieliprofilsom var ;nyckel svagare
än gereømsrzitrer blandkomnmrzema i länen (VäislraGötalands och Hm'-
lwzds län).

När konnnunen nu hävde det enda :nål som berör kommunens skulder,
då - mot bakgrund av konnnunens skuldberg- frågar man sig hur stor

probleminsiktei:är hos dels tjänstemän, som i beslutsunderlagöverhw
vndtaget inte berör problematiken,utan tvärtom använder uttryck som

”det bedöms inskränka på handlingsfrilieteninom kommunkoncemen",
dels hos ledande politikersom medverkartill att beslut faktiskt tas, som

leder Lysekilåt rakt motsatt håll som såväl Slxlts analysgiuppsom KFi
rekommenderar.Vi tänker då på att man försvagar budgeten genom att

ge mer pengar tillBiidningsnännrden som tidigare har fått sparbeting,
pensionsavsättningai* (besparingar)man tidigare haft med men som nu

tagits bort.

Allt detta skall ses mot bakgrund av Lysekilskrisekonomi,mot bak-
gmnd av att vi ser risker för en kratligt inbromsanclenationell och in-
ternationell ekonomi samt ett invânarantal som ?eller för varje kvartal.

Ingen vil! väl se hâida skatter, men förmår vi inte att spara är tyvärr
skattehtilningdet enda alternativet som står oss buds om vi inte skall
överlämna ökade skulder' åt våra bam. Vårt förslag var en höjning :ned

LYSEKILSPARTIELNU
e-post infoâllysekilsparttetnu ivwvilysekltspa rtietnu
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50 öre, en intäktsförstärkxiingmed runt 13 miljoner,som röstades ned.
Mot bakgrund av att nämnderna vid delårsbokslutetprognostiserade
underskott För 2011 i storleksordningen 8-9 miljoner,då finns det enligt
vår mening inga möjligheter att nå budgetmålet 10,6 mkr. Vi får vara

mycket glada om resultatet skulle bli positivt år 2012. Arma Lysekil!

Bifogar två illustrerandebilder,som visar Lysekilsekonomiska läge.
Det första diagrammetvisar kommunkoncemensrelativa skuldsätting
per invånare, den andra wiisar Lysekilsñansiella profil, framtagen av

KPi.

Ronald Rombrant, Lysekiispartiei

Nasri?!*when
m-.u-:a-r-
r

.

.

.

“Vänesä _Qtçgun
su

(im

Långirisüga skukler koncernen. kmnv

LYSEKILSPARTJET.NU
e-post lnro@lysekilspartlet.nuwebbplats muw.Eyseklispartletnu
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Vänsterpartiets reservation angående budget för
2012. Vid Kommunfullmäktigekallas till
sammanträdeonsdagen den 30 november2011.
4. Revidering av budget 2012 samt utdebitermg
för år 2012  
För Vänsterpartiet i Lysekilär det viktigt att man inte
antar en budget som medför att man tvingas ta beslut Vänsterpartiet
om att sälja eller stänga ner idrottsanläggningar.Vi har
sett hur Bildningsnämndenföreslagits hela 10,5 miljoner i sparbeting. För att möta
detta sparkravhade man tvingats stänga flera hallar upphört med underhållav

gräsplaner och badplatser. Inte bara fritidssektorn utan även skolan och
förskolorna kunde räknat med nedskärningar och iokalförluster. För kulturen var

det föreslaget liknandedrastiska nedskärningar. Kommunalamusikskolanhotades
att bespara 1 miljonviltet med tidigare gjorda besparingarskulle inneburit en

minskning av verksamhetenmed ca 35 °/o.
Vänsterpartiet anse inte att man minskat sparkravmed 5,4 miljonerär det inte

tillräckligt.Ingen vet hur bildningsnämndentänker sänka sina utgifter. Något beslut
om vad som skall uteslutas ñnns inte. Vilketatt BIN inte har en klar budget för
2012. Vänsterpartiet föreslår att man minskar sparbetingetpå 10,5 miljoner för
BIN med 7 milvilketinnebäratt BIN har att spara 3,5 miljoner.Att ta en budget
med 3,5 miljoneratt spara i BIN. Utan att veta vad det kommer betyda är illa nog
att ta 3,5 mil.
Vänsterpartiet beklagaratt ett sparbenngpå 10,5 mil lagts från början. Mycket
energi har nu gått åt för att försöka spara de orealistiska 10,5 mil. Kommunen
borde följt anvisat i SKLs handledningar för hur god hundhållningi kommuner
skall ske. Det innebär att man inte skall lägga orealistiska sparbeting. Hade man

gjort det skulle förmodligen BIN kunnat göra en visserligen mager men dock

möjlig budget. Då hade budget varit det ekonomistyrdokumentdet skall vara.

För att kunna lägga rimliga sparbeüngsom kunnat förverkligas tillsammansmed
medarbetareoch medborgare. Borde man tidigt flaggat för en eventuell

skattehöjningom inte siffrorna på inkomstsidanblivit bättre på annat sätt.

Vänsterpartiet tror att medborgare i Lysekilskommun skulle kunnat tänka sig 50
öre i höjning av kommunalskatten.För att undvika att för stor nedskärningar i
viktig verksamhet. En sådan skattehöjningskulle behövts förklarasoch beskrivas

noga. Det handlar om att avstå 100kr ytterligare i månaden för en arbetaremed
20 000 i månadslön. Vi anser att detta kunde ha varit acceptabeit för de flesta. Om

man kunnat lita på att kommunen tog hand om pengarna på bästa sätt.
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En skattehöjningpå 50örc som en nödlösning. Detta med hänvisning till svikande
skatteunderlagoch ett läge då staten inte tar det ansvar man borde, för de
kostnader de genom reformer av flera välfardstjänstervältrat över på kommunerna.
Men inte önskvärt då de är fel att kompensera sågningar av progressiva statliga
inkomstskattermed platta kommunalskattenVi tror dock inte att det kan göras
acceptabeltmed en skattehöjningom man som vissa företrädare för alliansen påstår
att 50 öre kostar en låginkomsttagareca 900kr i månaden. Samtidigt som man

förnekar att statens skattesänkarpolitikger kommunerna större kostnader.
Vänsterpartiet ser att det nu tycks vara ett sådant läge att vi kan avstå

skattehöjningar.Budget beskriverett prognostiserats överskott på 11 miljoner.Vi
ser då att det går minska sparbetingetpå BIN från 10,5 mil med 7 mil till 3,5.
Denna besparingbör kunna göras inom ramen för vad som går att spara bara

genom att omförhandia eller såga upp driftsavtal med Leva i LysekilAB. Och vad
minskningar i eievkullarkan innebära. Det är även viktigt att BIN får göra sin
anpassning till att gullmarskolanöverlämnar en tom skola efter flyttenav

gymnasiet,utan för stor panik så det kan ske på ett klokt sätt. Utan att flera
småenheter tvingas flyttas ihop mot sin

Vänsterpartiet Håkan Smedja
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§ 169

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER
Dnr: LKS 11-

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per 201 1«10m1 1.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 129.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 210.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickastill

Nämndsekretariatet

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§170

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG
Dnr: LKS 11-

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslagper
201 1-10-1 1.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademedborgarförslag.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 130.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14, § 211.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickastill

Nämndsekretariatet
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§ 171

SAMMANTRÄDESKALENDER2012
Dnr: LKS 11-413-006

Kommunledningskontorethar utarbetat förslag till sammanträdeskalenderför 2012 enligt nedan:

  
  
  

 
 

 
 
 
  

  

 
 
 

 

  

KF
(torsdagar, om inte
annat anges)

26 JANUARI

23 FEBRUARI

29 MARS

KS
(onsdagar, om inte
annat anges)

KS LU
(onsdagar, om inte
annat anges)

14 DEC. 2011 4 JAN

18 JAN j 1 FEBR

15 FEB - 7 MARS

21 MAR l 4 APRIL

 
 

 
 

 
 

26 APRIL

24 MAJ13 APR 2 MAJ i
15 MAJ 30 MAJ 20 JUNI

(tisdag) (onsdag)

(torsda Hj
1 AUGUSTI -

j

_
_

_
:

30 AUGUSTI

27 SEPTEMBER

25 OKTOBER

29 NOVEMBER

14 NOV 5 DECEMBER 20 DECEMBER

9JANUARI 2013 _19 DEC

Beslutsunderiag

Närnndsekreterarens tjänsteskrivelse 2011-11-04.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14, § 212.
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna sammanträdeskalendernför KF 2012.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Nämndsekretariatet
Registraturen
Hemsidan
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§ 172

AVSÄGELSESOM ERSÄTTAIEI BILDNINGSNÄMNDENSAMT FYLLNADSVAL
Dnr: LKS 10-380-102

Andreas Nyström-Wendt (MP) har i skrivelse 201 1-11-14 avsagt sig uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Skrivelse ñån Andreas Nyström-Wendt 2011-] 1-l4.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen samt att framföra ett tackför det arbete
som nedlagts.

Nominering

Emma Nohrén (MP): att utse Kerstin Magnusson (MP)tillny ersättare i bildningsnämnden.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Kerstin Magnusson (MP), Gullvivevägen 19, 45l 78
Fiskebäckskil,tillny ersättare i biidningsnämnden.

Beslutet skickastill

Andreas Nyström-Wendt
Kerstin Magnusson
Bildnjngsnämnden
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§173

VAL AV ORDINARIE LEDAMOTI STYRELSENFÖR LYSEKILSHAMN AB
Dnr: LKS 10-380-102

Göran Sandström (V) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i styrelsen för Lysekils
Hamn AB är Vakant.

Nominering

Håkan Smedja(V): att utse Håkan Smedja (V), Brastads Backa 150, 454 91 Brastad, tillny
ordinarie ledamot i LysekilsHamn AB.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Håkan Smedja(V),Brastads Backa 150, 454 91
Brastad, tillny ordinarie ledamot i LysekilsHamn AB under resterande del av

mandatperioden.

Beslutet skickastill

Håkan Smedja
LysekilsHamn AB
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 174

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Anmäles, att följande detaljplaner vunnit laga kraft:

Detaljplan för industri och handel, Dalskogen 7:1 mil.

Detaljplan för parkeringsplatsvid Bottnahallen, etapp 2, del av Skaftö-Backa3:351 mil.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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