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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2012-06-15 Kl. 09.00 - 17.20
Ajournering14.45-15.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
 

Roland Karlsson (FP), ordf Torbjörn Stensson (S)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf
Jan-OlofJohansson (S), 2:e Vice ordf
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist(C),ersättare för
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Sven-GunnarGunnarsson (S), ersättare för
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP), §§ 104-115, 120-122
Yngve Berlin (K)
Per-Gunnar Ahlström (K), §§ 116-119, 123-
124

Tjänstemän:
Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

Per-GunnarAhlström (K) t.o.m. 15.55
Håkan Smedja(V) t.o.m. 15.00
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Sven-GunnarGunnarsson
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Nämnd: Kommunstyrelsen
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-06-15

Övriga närvarande

Clas Stjernfeldt, föreningen Näringslivscentrum, § 104
Ann Bjerdén, ”, § 104
Gunnar Svensson, ” ,§ 104
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef, §§ 108-110
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef, §§ l 11-1 15
Svante Hjertén, jur.kandjuristbyrån Gärde Wesslau, § 120
Kristina von Schenck, näringslivssamordnare, § 118

Justerare: i
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-06-15

§ 104

INFORMATION FRÅN NÄRINGSLIVSCENTRUMOM AKTUELLAFRÅGOR

Representanter för föreningen Näringslivscentrum informerarom si syn på aktuella ñågor, b1.a.
infrastruktur, sysselsättning och rekrytering av personal.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

i
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Kommunstyrelsen 2012-06-15

§ 105

MOTION OM ATT INTE STÄNGA LYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-42-293

Inge Löfgren (MP) har i motion 2012-02-09 yrkat, att Lysehemmet inte skall stängas och
framför, att miljöpartiet anser det betydelsefulltatt det finns äldreboende i samtliga
kommundelar. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen
och vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har bl.a. av besparingsskälbeslutatatt avveckla Lysehemmet som

särskilt boende senast 20l2-06-3O. Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjort för
motiven för en stängning samt nämndens plan för framtidens värd- och omsorgsbostäder.
Äldrecentra planeras i Lysekil,Brastad och på Skaftö. Den gemensamma styrgruppen från

kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom de bedömningarsom

tidigare socialnämnden och numera vård- och omsorgsnämnden redovisat beträffandeframtida
vård- och omsorgsboende i kommunen.

Lysehemmet kommer under de närmaste åren att utnyttjas som evakueringsboende under den
tid som i första hand Stångenäshemmet byggs om. Av denna anledning är det f.n. inte aktuellt
att försälja fastigheten.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 20l2-02-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 20l2-02-23, § 24.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 20l2-05-035 § 673 med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 20l2-06-07,§ 79.

Yrkanden

inge Löfgren (MP): bifall till motionen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

ltrojfacssitåcsn ;så ledningsutslárzttets mot lnge Löfgrerss yrkznrcie on: bifall. till motionen.

?ropositåoner

åärtlföraáuüdeo ståiâiler* fäfüpñâllliölê ;så ledningarztsláottttets ;not lfoge* Lötgrestis yrkande om

bifall till frootioner: (salt footer; attt k.onznzunstjvrelseâr beslutarbifalla lâilñlligêâülállááåålêüfâêrsélgzgt
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-15

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

Ja-röst för bifalltill ledningsutskottets förslag.

Nej-röst för bifalltill Inge Löfgrens yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 8 ja-röster och 2 nej -röster att bifallaledningsutskottets förslag
(se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad som framkommit i beredningen anse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

l 2:* i 'á a *üi ä)äéâragêâzâeaâyrkaêäáåe:
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Kommunstyrelsen 2012-06-15

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 105
OMRÖSTNING

NEJ

 
 

 NÄRVARANDE l
JA NEJ

RW” (Fm-I -
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Ann-Charlotte Strömwall (FP) X

Mats Karlsson (M) X

Kentors” <M>il
Christina Rörvall-Dahlberg (c) 
Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S) F X '

(S) X XMargareta Lundqvist
Inge Löfgren (MP) X

i
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“fngve Berlin (K) X X

Britt-»MarieDidrikssonwB Ersättare (FP)
MV i

X
WMMEEWELMEAWJ

Lars Bj örrteld Ersättare (FP)
mmuwwMEXEMWWWWMXM *m*MW

Dartiel Nilsen Ersättare (EP)
“WWW wøXuwm-Müán-»Tmøwwwüwxwvw

Vakant Ersättare (M)
m (WW MM

Christer Hammarqvist Ersättare (C)
(XW W

X
D_MM XXXXXXXXXXXn)

'Torbjörn Stensson Ersättare
i

AtnnwMaru' Söderström Ersättare

Sven-Gunnar Gunnarsson Ersättare: Ro (Eröthessorz Ersättare

Perwfâirtnnatr ,åhlfrêlt“(ait'tt Ersättare

Håkan Srnecija Ersättare

trrsterar: “ å?år?rägsâsestyråâarzáåáé:
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§ 106

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTRIVA UPP VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS
BESLUT ATTSTÄNGA LYSEÅLDERDOMSHEM
Dnr: LKS 12-37-293

Karl-OlofNiklasson, Lyse, har i medborgarförslag 2012-02-14 föreslagit, att vård- och
omsorgsnämndens beslutatt stänga Lyse ålderdomshem skall rivas upp. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och vård- och
omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har bl.a. av besparingsskälbeslutatatt avveckla Lysehemmet som

särskilt boende senast 2012-06-30. Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjort för
motiven för en stängning samt nämndens plan för framtidens vård- och omsorgsbostäder.
Äldrecentra planeras i Lysekil,Brastad och på Skaftö. Den gemensamma styrgruppen från
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom de bedömningarsom

tidigare socialnämnden och numera vård- och omsorgsnämnden redovisat beträffandeframtida
vård- och omsorgsboende i kommunen.

Lysehemmet kommer under de närmaste åren att utnyttjas som evakueringsboendeunder den
tid som i första hand Stångenäshemmet byggs om. Av denna anledning är det f.n. inte aktuellt
att försälja fastigheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson2012-02-14.
Kommurtfullmäktiges protokoll. 201 21-02-23, § 26.
Vård- och ornsorgsitäntndens protokoll 2012-05-03, § 665 med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ledningstttskottets protokoll 2012-06-071 § 80,

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifall tillmedborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner* följande propositionsordnpirtg:

Proposition på ledningsntskottets förslag mot Yngve Berlins yrkande om bifall till
, tedlâttrgartlörslaget;
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-15

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill ledningsutskottets förslag.

Nej-röst for bifalltill Yngve Berlins yrkandeom bifalltillmedborgarförslaget.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 9 ja-röster och 2 nej-röster att bifalla ledningsutskottets förslag
(se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad som framkommit i beredningen anse

motionen besvarad.

Reservationer

Vlot beslutetanmäler ledamoten Yngve Berlin (K) slqiftlig reservation.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

E E)*êürziggeåieaürr°êçzznrêe:
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LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 106

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina Rörvall-Dahlberg
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Nlargareta Lttndqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didrikssorp-B

Lars Björneld
Daniel Nilsen

Vakant

Christer Hammarqvist
'Torbjörn Stensson

Ann-Mari Söderström

Svei^i=Guniiai^Gunnarsson

Bo Göthesson

PêilGufmêtt'Ahlström

ltlålfdtt tåtnettpt

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Eirsâttare

Ersättare

Ersätt/gare

Sammanträdesprotokoll
2012-06-15

(MF)

(K)
(FF)

(FF)

(FF)

(M)

(C)

(S)
(S)

(S)

(S)

(K)
(V)

NÄRVARANDE OMRÖSTNING
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Sammanträdesprotokoll
2012-06-15

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

Reservation: 1.2 KS 15/6 -12
Medborgarförslag "Riv upp beslutetatt stänga Lyse hemmet".

Ytterst handlar stängningen av Lysehemmet om samhällets ansvar för medborgarnas
rätt till ett drägligt liv, även för de som åldras och drabbas av orkeslöshet, sjukdom
eller ensamhet.

Att stängningen skulle bero på ett konstant överskott av platser i särskilt boende
håller inte. Allt fler sjuka äldre förmås bo kvar hemma, men trenden att fler skall
vårdas hemma till livets slut är bara delvis human. När åldrande anhöriga får ta allt
större ansvar av denna "reform" riskerar vårdbehoven istället att fördubblas. Det blir
två vårdfall av ett, och de som saknar nära anhöriga riskerar att avsluta sina dagar
med större oro och i värre ensamhet än om de erbjudits någon form av bemannat
äldreboende. "Överskottet" av vårdplatser är naturligtvis bara ett resultat av denna

"sparpolitik".

I underlaget till svar på medborgarförslaget konstateras att: "Vård- och

omsorgsnämnden 'har bla. av besparingsskälbeslutatatt avveckla Lysehemmet som

särskilt boende senast2012-06-30". Men påstår att det "för närvarande inte är
aktuellt att försälja fastigheten”.

Inte för närvarande aktuellt med försäljning, men på sikt och via en utarmning
försvåras möjligheten att ha ett kommunalägt äldreboende i kommundelen Lyse Det

budskapet är ganska klart: Det är inte bara de som bor i Lyse som har anledning att

oroas över denna politik. Att kommunen utarmar verksamheten och tömmer sina egna
fastigheter medan man behållersitt beroende av externa hyreskontrakt är mer regel
än undantag.

KS svar på medborgarförslaget är bakåtsträvande och avslutas med: "Beslutet (att
stänga hemmet) är aktuellt och är under verkställighet".

Och så till just "verkställighetenö

"Rätten att bo kvar i sitt eget hem" används med stort känslosvail i den politiska
debatten bila. :tar det gäller alternativen till stängningen av Lysehemmet. ;Som sagt
jag ans r att den rätten bara är "delvis humant.

Pilen å frågan om exøakeering av de som har sin eostad så tysenemmet undrar

tlnderteeknad; Har inte de boende på itusgsehetnrnet ratt ett en kvar i sitt: eget hem?

et;
stödjas* riva :saga tresletet att .steel Lfg/senerrtrnet (len

åâtig :not KS ,då nsedborfgarrörsiaQ
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-06-15

§ 107

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTSKAPA EN KOOPERATIV
HYRESRÄTTSFÖRENINGFÖR LYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-118-293

Karl-OlofNiklasson, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-03-29 föreslagit, att kommunen
bildaren kooperativ hyresrättsförening för Lysehemmet enligt samma modell som finns mellan
Lysekilskommun och Riksbyggen avseende Stångenäshemmet och Lysekilshemmet.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och
vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har bl.a. av besparingsskälbeslutatatt avveckla Lysehemmet som

särskilt boende senast 2012-06-30. Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjort för
motiven för en stängning samt nämndens plan för framtidens vård- och omsorgsbostäder.
Äldrecentra planeras i Lysekil,Brastad och på Skaftö. Den gemensamma styrgruppen från
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom de bedömningarsom

tidigare socialnämnden och numera vård- och omsorgsnämnden redovisat beträffandeframtida
vård- och omsorgsboende i kommunen.

Lysehemmet kommer under de närmaste åren att utnyttjas som evakueringsboendeunder den
tid som i första hand Stångenäshemmet byggs om. Av denna anledning är det fn; inte aktuellt
att försälja fastigheten eller att skapa en kooperativ hyresrättsförening för enheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson, lnysekil, 2012-03-29
Konrmunfullmälátigesprotokoll 2012-03-29, § 545
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2012--05-035 §5 655. med förvaltningens tjänsteskrivelse
Ledningsutsláottets protokoll 2012-06-07, § 8 l.

Kommunstyrelsens förslag tillkomrntmfiullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad som ti*anrkornniiti beredningen avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

iácrrnmttntârllrnäktige

E ålårâsagsåáeság/“rfâáanáåez
i l
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (36)
Kommunstyrelsen 2012-06-15

§ 108

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅBYFJORDEN - GODKÄNNANDE Av
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Dnr: LKS ll-257-212

En fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden med dess omgivande landområden upprättas
gemensamt av Lysekilsoch Sotenäs kommuner. l detta arbete har nu det första skedet,
programskedet, genomförts för att ta del av allmänhetens tankar och synpunkter inför
upprättandet av ett formellt planförslag. Inkomna synpunkter har kommenterats i en

programsamrådsredogörelse som nu finns framme för godkännande. Redogörelsen innehåller
även förslag till inriktning för det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Beslutet om att godkänna projektbeskrivningenför den fördjupade översiktsplanen samt att

upprätta programhandlingar för densamma togs av kommunstyrelsen 2011-06-29. Beslut om

att godkänna programhandlingenoch skicka ut den för samråd togs av kommunstyrelsen 2011-
11-14. Den fördjupade översiktsplanen för Åbyñorden arbetas fram gemensamt mellan Sotenäs
och Lysekilskommuner.

Åbyfjorden och dess omgivande landområden besitter höga natur» och kulturvärden och har
potential för ett rikt friluftsliv.Att nå en hållbarbalans mellan utveckling av

bostadsbebyggelse främst på Sotenäs sida av fjorden; samt utveckling av tttrism och friluftsliv
är det grundläggande syftet med den fördjupade översiktsplanen.

Under hösten 2011 arbetades ett program fram som ett första led i planprocessen. Samråd kring
det upprättade programmet hölls från 1 december 201 1 till 31 januari 2012. Programmet har
funnits tillgängligtpå komnrunefrnzt och deras hemsidor. Möjlighet för allmänheten att ta del av

och diskutera innehållethar funnits under julmarknaderpå Nordens ark och Röe gårdg samt
under dialogmöten på Röe gård, Härnäsets Folkets hus och på Nordens aik.

De synpunkter som lämnats under programsamrådet har sammanställts och kommenterats i en

piogramsarnrådsredogörelse. 1 redogörelsen finns även en sammanställning av förslag till
inriktningpå det fortsatta arbetet, d v s arbetet med att ta fram en Samrådshandling.

Beslutsunderlag

Programsarnrådsredogörtelse 20l 20524.
Platt-g, bglgglovaoch *mätenlietseltefens tjänstezskritttrazlse 20l2-v05e25t
beslutrtgsutskottets protokoll Ztlllâweüémff/E § 82a

?längrengrnstgtrtelseárrs âaeslnt
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (36)
Kommunstyrelsen 2012-06-15

Kommunstyrelsen beslutar att forslag till Samrådshandling skall tas fram i enlighet med den
inriktning som redovisas i programsamrådsredogörelsen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltningen/planenheten
Sotenäs kommun

“zçinä: ?âgâåâââ s
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Kommunstyrelsen 2012-06-15

§ 109

DONA 2:1 ”BYGGTJÄNST”- ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr: LKS 12-218-219

Ansökan om planbeskedhar inkommit 2012-06-05 från Byggtjänst i LysekilAB avseende
upprättande av ny detaljplan för att möjliggöra bostäder inom området. Gällande detaljplan
från 1975 tillåterendast att området används för småindustri och därför krävs en ny detaljplan.
Det aktuella området ligger inom planområdet för Norra Hamnsstranden, där
samrådshandlingarska tas fram. Byggtjänst önskar dock driva sin del av området som en egen
detaljplan.

Förvaltningen föreslår att planbeskedbeviljas.

Beslutsunderlag

Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-06-15.

Yrkanden

Yngve Berlin (K) och Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen beslutaratt bifallaansökan om planhesked för fastigheten Doria 2: l.

KöllllllllllSlylfêlSêllbeslutaratt detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogranimetför detaljplaner
och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 20l3=0l =0l.

Kommunstyrelsen beslutaratt ett detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen ska
upprättas saint att den sökande bekostarplanarbetet.

Kommunstyrelsen beslutaratt fastställa avgiften för planbeskedetenligt gällande taxa till F3 200 kr.

Beslutet skickas till

Samhäl lsbjyggnadsttârvaltningen/planenhetetü
Byggtj azüst
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-06-15

§110

BOENDESTRATEGINDEL 2 - INFORMATION
Dnr: LKS 10-491-218

Kommunstyrelsen fattade 2012-03-07 beslutom att godkänna förslaget på strategier, utifrån
kommunstyrelsens workshop 2012-02-01, som ett koncept samt att det fördes ut till
medborgarna för en allmän diskussion om kommunens framtida boendeplanering. Därefter har
materialetbearbetatsoch en ny sammanställningav de tidigare förslagen har gjorts för att göra
de tankar och idéer som framkommit mer lättöverskådliga och lättförståliga.

Den nya sammanställningen ”Från Vision till Strategi, Förslag till Boendestrategi för Lysekils
kommun” har bifogats enhetschefens skrivelse. Förslaget kommer att skickas ut till berörda
politiker, tjänstemän och andra som Varit inblandade i den pågående processen med att arbeta
fram en Boendestrategi för Lysekilskommun. Även media har informerats om förslaget och

processen. För allmänheten kommer dokumentet bland annat att finnas tillgängligtVia
Hemsidan och Medborgarkontoret.

Beslutsunderlag

Plan; bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-06-11 med bilaga:”Från
Vision till Strategi, Förslag till Boendestrategi för' Lysekilskommun”.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna informationen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/plartenheten
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§ 111

AKTIEÄGARTILLSKOTTTILL LYSEKILSSTADSHUS AB
Dm: LKS 12-122-107

Lysekils Stadshus AB är moderbolag för fem helägda dotterbolag, LysekilsBostadsbolag,
LEVA, LysekilsHamn AB, KolholmarnaAB och Havets Hus.

Verksamhetens intäkter består av koncernbidragfrån dotterbolagen, samt fram till och med
2012-02-28 av en mindre intäkt för administrativa tjänster tillKolholmarna.

Verksamhetenskostnader består av finansiellakostnader, borgensavgifter, arvoden,
administration, revision, samt vissa övriga kostnader.

l samband med bokslutsarbetetför 2011 kan konstateras, att den ekonomiska ställningen är
oroväckande i moderbolaget. Intäkter i form av koncernbidragför 2012 täcker inte
verksamhetens budgeterade kostnader samma år. Moderbolaget har varit underfmansieratpå
grund av de bokslutsdispositionersom bolaget nödgades göra i samband med bokslutet 2010.
Vid en analys av bokslutet 2011 framgår att den ekonomiska ställningen i ett av dotterbolagen
år av sådan art att ägartillskottkommer bli aktuellt omgående. Befarade kostnader i ett annat

dotterbolag kan också komma att kräva ägartillskottunder 2012.

Moderbolagets behov av konsolidering kräver i sig ett tillskott för att skapa en

såkerhetsmarginal för befaradekostnader i de aktuella dotterbolagen. Dessa kan i nuläget inte
fullt överblickas.

Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har behandlat frågan vid styrelsemöte 20l2=03»=28. Mot
den bakgrund som redovisats ovan anhållerbolaget om ett aktieägartillskottpå 9 mnkr för
2012.

Kommunfullmäktigebeslutade vid sammanträde 201 2-=04=26 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för komplettering av beslutsunderlagetavseende bla, finansieringoch

återbetalningsplan för Lysekils Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse tiån kommunchefen tillikaVD i Lysekils Stadshus AB 20l2a03a28 med

bilaga.
Kommunstyrelsens pfüitöliOll 20l2==04=04, 56.
Komnninñillmäktigesprotokoll 20l2m04á26, § 72,
'ljänsteslçrivelsenått kommirnrzheiien/E/ii) i l,'y;<âel§il$§ Stadshus ZiliZatlt/y-(lâê,
if§7SGl§ll,S§ fâtacâshus Alias jüfülftlâüil ?GLEZwtEti-wâêåâ, då,

iáent åjiisson (tvi): knit/salt till tramstâlirtirigeizom äiåjlåâlgêliliiläâiiêll, isyssekiifs ååtadsångsa: fält.
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Kent Olssons yrkandeom bifall tillLysekils Stadshus AB:s framställning om

aktieägartillskottmot Inge Löfgrens yrkande om avslag på Lysekils Stadshus framställning om

aktieägartillskott.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Kent Olssons yrkande om bifall tillLysekils Stadshus ABzs

framställning om aktieägartillskottmot Inge Löfgrens yrkandeom avslag på Lysekils Stadshus
framställningom aktieägartillskottoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaKent
Olssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaLysekils Stadshus AB ett aktieägartillskottmed 9
mnkr för år 2012 varvid finansiering får ske inom ramen för det egna kapitalet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamoten Inge Löfgren (MP) blank reserlvation.
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§ 112

HANDLINGSPLAN FÖR BUDGET I BALANS 2012 SAMT PLAN FÖR ÅREN 2013-
2014
Dnr: LKS 12-237-041

Ekonomienheten har utarbetat en handlingsplan för budget i balans år 2012 samt plan för åren
2013 och 2014. Under planens utarbetande har överläggningar forts med kommunchefens
ledningsgrupp.

Ekonomiutskottet behandladehandlingsplanenvid sitt sammanträde 2012-06-08 och tillstyrkte
planen efter viss komplettering.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottetsprotokoll 2012-06-08med förslag tillhandlingsplan.

Yrkanden

Kent Olsson (M): bifall till ekonornienhetens förslag till handlingsplan.

Yngve Berlin (K): avslag på ekonomienhetens förslag till handlingsplan.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner' följande propositionsordning:

Proposition på Kent Olssons yrkande om bifall till ekonomienheterts förslag till handlingsplan
mot Yngve Berlins yrkandeom anslag på BKOHOIYIiGfIIhQJtSYAS förslag till handlingsplan.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Kent Olssons yrkande om bifall till ekonomienhetens
förslag till handlingsplan mot Yngve Berlins yrkande om ett/slag på ekonomienhetens förslag
till handlingsplan och rinner", att kommunstyrelsen beslutarbifallaKent Olssons yrkande.

Komtnnnstyrelsens förslag till Etoinrnnnfullmäktige

Kornnirnntitllrnâktige beslutar att goalkänna upprättat tötrslag till hand1irigspiar“3 för åren 2012
20W-,

Eâieserarartiortar*

mot å ealiâtet Ãlâllitälâl åedarzsotei* 25min áiá; 31-29,5- :ego artis:

Åláirzrnrrtixntäçåi rnåâäáti
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§ 113

PROJEKTHANDBOK FÖR ÖVERGRIPANDE PROJEKTPLANERING -

INRIKTNINGSBESLUT
Dnr: LKS l2-

Ekonomienheten har utarbetat ett förslag till projekthandbok som ett stöd för övergripande
planering. Ett led i den övergripande planeringen är att genomföra åtgärder i projektfoim.
Projekthandbokenskall vara ett levande utvecklingsbart dokument samt utgöra del av

kommunens styrdokument. Denna första version syftar till att vara gemensam för hela
kommunen.

Ekonomiutskottet beslutadevid sitt sammanträdeatt projekthandbokenskall integreras som ett

stöd och riktlinje för arbetet med handlingsplanen. I nästa steg och efter avstämning är avsikten
att den skall integreras även i Lysekils Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Projekthandbok-regler och krav.
Ekonomiutskottets protokoll 20 l 2-06-08,

Kommunstyrelsens beslut

Komnitinstj/relsen beslutaratt i princip ställa sig bakom upprättat förslag till proj ekthandbolç.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

såastera
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§114

REVIDERING AV FINANSPOLICY FÖR LYSEKILSKOMMUN MED BOLAG
Dnr: LKS 09-448-040

De långa räntorna befinnersig på historiskt låga nivåer. Det finns i dagsläget inget som tyder
på att de ledande centralbankernakommer att höja sina styrräntor kraftigt inom den närmaste
tiden. Däremot finns en betydanderisk i de långa räntorna, vilkadiskonterar framtiden.

I dagsläget förser centralbankernamarknadenmed nästan obegränsad likviditet. Samtidigt är
skuldsättningen i många länder hög och fortsätter öka kraftigt. Det är mycket stor risk att

regeringar och centralbankerhöjer eller tar bort inflationsmålet,och släpper iväg inflationen
för att rensa skuldberget.

Fortsatt internationell oro eller kris på finansmarknadernakan bidra tillatt de långa räntorna
ökar kraftigt. Ekonomienhetenvill kraftfullt kunna förstärka Vårt skydd mot betydandehögre
räntenivåer i framtiden, när och om en sådan situation skulle uppkomma. Både korta och långa
räntor kommer med mycket stor sannolikhet att vara betydligthögre i framtiden men

tidshorisonten går inte att bedöma i dagsläget.

Ändring

För att kunna utnyttja situationen med extremt låga räntenivåer rekommenderasatt

finanspolicynändras så att längsta tillåtnagenomsnittliga räntebindningstidjusteras till ”7
år från nuvarande S år. Detta är enbart en defensiv åtgärd för att möjliggöra en långsiktig
stabilutveckling av räntekostnatderna.

Beslutsunderlag

Ekonomiehefens tjänsteskrivelse 20l2e06»O8 ifred bilaga.
Ekonomiutskottets protokoll 2012-06-08.

Konrmnnstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutar'att revidera riskinstruktionen i Finanspolicytn för Lysekils
kommun och dess ibolag i pirnkt 3 enligt följande:

Råinteåzinttningstitt »- Den genomsrrittligat ráintebindnirtgstirlerf: får inte izrtderstigga l år och inte
överstiger 7

låestntet skickas till

lâomirttsn fiillmäkti

20@®
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§115

LYSEKILSBOSTÄDERSANSÖKAN OM BORGEN FÖR LÅNEFINANSIERING Av
ÄLDREBOSTÄDERVID F.D. SLÄTTENSSKOLA
Dnr: LKS 12-189-045

LysekilsBostäderAB har i skrivelse 2012-05-14 gjort framställning om kommunal borgen för
låneñnansieringav äldrebostäder vid fd. Slättens skola. Byggnationen omfattar 33 lägenheter
samt 30 garageplatser. Kostnaden beräknasuppgå till 60,4 mnkr och bolaget söker borgen för
lån på 50 mnkr. Bolaget ansöker om investeringsstöd hos Boverketmed 5 mnkr.

Beslutsunderlag

Skrivelse från LysekilsBostäderAB 2012-05-14.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Kent Olsson (M): att återremittera ärendet till
kommunledningskontoretför kompletterande utredning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för
kompletterande utredning samt att ånyo behandla ärendet på ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen 27 juni 20l 2.

Beslutet skickas till

Kommun!edningslçontoret
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§ 116

FÖRSÄLJNINGAV MARKOCH ANDRA TILLGÅNGAR
Dnr: LKS 12-82-250

Kommunfullmäktigegav 2012-02-23 § 18, kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en

kvalitetssäkradprocess vid försäljning av markoch andra tillgångar.

Försäljning av markoch andra tillgångarsker antingen genom beslut i kommunfullmäktige
eller av kommunstyrelenoch andra facknämnderpå uppdrag (delegation) av

kommunfullmäktige. l vissa fall har beslut att sälja delegerats till tjänsteman.

Följande förfaringssätt gäller i april 2012:

- Bostadstomter och mark, där kommunfullmäktige fastställt pris, säljs av

exploateringsingenjör.
- Bostadstomter och mark utan fastställt pris säljs av kommunstyrelsen (upp till 1 milj.

kr) eller av kommunfullmäktige.
- Byggnader och bebyggda fastigheter säljs av kommunstyrelsen (upp till 1 milj. kr) eller

av kommunfullmäktige.
- lndustrimark,såväl med som utan fastställt pris, säljs av kommunstyrelsen (upp till l

milj. kr) eller kommunfullmäktige.
- Andra tillgångar,text fordon, redskap och kartmaterial säljs efter värdering, anbud eller

enligt taxa av förvaltningschefeller annan delegatt

Generellt sett fttngerar processerna väl men åtgärder kan vidtas för att snabba
Lippförsäljningsprocessen (många gånger av vikt för köparen) samt förbättra dokrlntentationen.

Samhällsbyggnadsförval“mångenhar utarbetat förslag till hztntering. Förslaget behandlades*vrid
ledningsutskottets sammanträde 15 maj och återremitterades för kompletterande utredning.

Beslutsunderlag

Tf. enhetsehefens tjänsteskrivelse 2012-05-04.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 70.
Ledningsutskottets protokoll 2012-06-07, § 83.

åársrnrnrênstyrreåserts fêrslag till kornmnnânålznäktäge

Káêfñlñllfåfillllâäälillgâbeslutar :att güdláäâlfiál töljatnde llêlllláiillflgøå, vid försâáljriiiig atv ntariç och
:andra tillgångar:

;jsákåla 'lilålrflltfågtllltgâfom frön ska lärlälha skriftliga een diariefåâras för att beaktas,
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- Dokumentationenska vara tydlig och diarieföras. Genomförda försäljningar anmäls till
nämnd eller styrelse.

- l de fall kommunen Väljer att inte själv exploatera ett område (kommunal markmed
färdig detaljplan) ska försäljning ske. När kommunfullmäktigebehandlarett sådant
ärende kan ett lägsta försäljningspris fastställas samt rätten att anta anbud delegeras till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

,jâüsterarêü
    i
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§117

MARKREGLERING- SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:6 OCH 1:128
Dnr: LKS 11-214-264

Fastighetsägaren till Skaftö-Fiskebäck 1:128 inkom 2010-08-24 med en muntlig förfrågan till
Samhällsbyggnadsförvaltningen om att få köpa mark till sin fastighet. De cirka 126 kvm som

fastighetsägaren ville köpa ligger som kvartersmark i gällande detaljplan och nyttjas sedan
länge av fastighetsägaren. Fastighetsägaren hävdar att han redan 1987 och 1998 påbörjat
ärendet med markregleringenoch anser därför att priset som togs i kommunfullmäktige 2009
inte ska gälla honom. Samhällsbyggnadsförvaltningenhar inte kunnat hitta några anteckningar
eller någon förfrågan om köp av mark från fastighetsägaren i kommunens diarium.

Enligt beslutet som togs i kommunfullmäktige 2009-10-29 ska försäljningspriset bedömas
utifrån marknadsvärdetvid en utökning på mer än 30 % av bostadstomtens ursprungliga areal.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning blir då priset 1 300 kr/kvm för
kvartersmarken.Fastighetsägaren har blivit erbjuden att köpa kvartersmarkenför l 300 kr/kvm
och i samband med fastighetsregleringenvill samhällsbyggnadsförvaltningen lösa in cirka 29
kvm inom fastigheten som är allmänplats (gata och park) för 130 kr/kvm. Fastighetsägaren har
fått erbjudande om att byta areal mot areal när det gäller de 29 kvm allmänplats vilket
resulterar i att fastighetsägaren endast betalar för 97 kvm kvartersmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstår även för halva förrättningslçostnadenhos Lantmäteriet.

Samhällsbyggnadsförvaltningezt anser att förfrågan om köp av mark inkom 2010-20824 00h
därmed ska priset räknas utifrån kommunfullmäktigesbeslut 20094029.

Beslutsunderlag

lvlarkuoch exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 20l2c0övu07 med bilagor.
Ledningsutskottets protokoll 2012»-06-›=075 § 84-.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt priset för marken ska beräknasLitifrån kommunfullmäktiges
beslut 20094029 samt omfatta 97 kvm.

Reslutet skickas till

fastighetsägaren till Skatftö fiskebäck 1:128.
Eamlriâillsbyggnzâdsförvatltuingen/ittarlá»oeh exploavterinjzgy
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§ 118

REVIDERING AV BESLUT AVSEENDEGÅGATA PÅ KUNGSGATANSOMMAREN
2012
Dnr: LKS 11-433-311

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde2012-04-04 att uppdra åt
samhällsbyggnadsforvaltningenatt anordna gågata på del av Kungsgatan mellan Korsgatan och
Apoteksgatan under perioden 2012-06-15-08-15samt att kostnaden skulle täckas inom ramen

för samhällsbyggnadsforvaltningensbudget 2012.

Under maj månad har frågor kring anordnandet av gågatan återigen aktualiserats.
Näringslivsenhetenhar fört överläggningarmed näringsidkaina längs aktuell del av

Kungsgatan. Därefter har enheten i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningens
trafikingenjörpresenterat ett reviderat förslag till gågata på Kungsgatan sommaren 2012.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 48.
Näringslivschefens tjänsteskrivelse 2012-06-07.
Ledningsutskottets protokoll 2012-06-07, § 85.

Yrkanden

Kent Olsson (M), Yngve Berlin (K) och Sven-Gunnar Gunnarsson (S): avslag på
ledningsutskottets förslag.

.lan-OlofJohansson (S) och Roland Karlsson (FP): bitlall till ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning

Konrmunstyrelser: godkänner följande propositionsordnirtgg:

?roposition på ledningsutskottets förslag mot avslag..

Propositioner

ålrdiäjáikiåláiêåi státller* pzfopositiorá lednirtgstttásláottetá; förslag-rg :tant axøsleâg och finner; att

kt)i'i'll'iilülslyi“tilS611beslutar infaller iedningstttskottets fåârslagi

.
münsâyrelserts beslut

Karenttttrzstyrelserâ tsesltrtavr' ânåfiêâ: av beslut 201204-0143 48? attt anordna mallar:
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Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden skall täckas inom ramen för
samhällsbyggnadsförvaltningensbudget 2012.

Beslutet skickas till

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivsenheten
Svensk Handel/HansEkbrand

s
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§119

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA DOTTERBOLAG I LYSEKIIJS
KOMMUNS BOLAGSKONCERN SAMT REVIDERADE ÄGARDIREKTIV FOR
DOTTERBOLAGENTILL LYSEKILSSTADSHUS AB
Dnr: LKS 12-135-107

Kommunstyrelsen har haft kommunfullmäktigesuppdrag att genomföra en översyn av samtliga
ägardirektiv för de helägda dotterbolagen. Målsättningenvar Att de reviderade ägardirektiven
skulle behandlasav kommunfullmäktige i februari 2012.

Samtidigt beslutadekommunfullmäktigevid sammanträdeden 21 december, § 181, bl.a. att

låta ändra ägardirektiven för LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB i enlighet med
föreslagen inriktning och att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag pä förändringar att

behandlaspå kommunfullmäktigessammanträde i januari 2012. Vid detta sammanträde
beslutadekommunfullmäktigeatt reviderade ägardirektiv för dessa båda bolag skulle
behandlassamtidigt som revideringarav övriga ägardirektiv.

Kommunledningskontorethar nu upprättat förslag på gemensamma ägardirektiv för de helägda
dotterbolagen i kommunkoncernensamt reviderade ägardirektiv för dotterbolagen. Förslagen
har utarbetats i dialog med representanter för de olika bolagen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-04-26 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för kompletterande utredning och remiss till de politiska partierna.
Remissvar har inkommit från socialdemokraterna, Lysekils Stadshus AB har behandlat
ägardirektiven och remissvaret vid sitt sammanträde 2012506308 och föreslår endast viss
redaktionell ändring i punkt 8.2

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 20l2m0lm04, § 12a
láommunchefens tjänsteskrivelse 2012=03-=28 med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll 20l2=04-04, § 64.
Kommunfullmäktigesprotokoll 20l2»04»=26, § 73.
Lysekils Stadshus ABis protokoll 2012:0608, § 47.

Qrdningsfråga

Oidförantten meddelar, att ärendet kommer att behandias så sätt, att först behandlats
förslaget till gemsensammai ägardirektiiø' och Ciåifâfiêl”förslagen till isevideirzitåe ägáifálifâláilêø'för de

satparatzi 'bülêigéâêü ett efter ett Kommitnsiyrelsen godlcännei* detta förfarancie.
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Yngve Berlin (K): bifalltill förslaget till gemensammaägardirektiv med följande ändring

8.2
Nedanstående skrivning ersätter stycke 8.2

.
från ”Bolaget skall” (6 rader) till skrivningen

”utdelning till ägare kan uppfyllas”.

”Koncernbidragen/utdelningenfastställs efter samråd i samband med årsredovisningen och
behandlasvid respektive årsstämma.
Koncernbidrag/utdelningskall fastställasav kommunfullmäktigemed hänsyn tagen till
bolagens behov av konsolidering.”

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Sven-GunnarGunnarssons yrkandeom bifalltill Lysekils Stadshus ABzs
förslag till gemensamma ägardirektiv mot Yngve Berlins ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande om bifall till Lysekils
Stadshus ABzs förslag till gemensamma ägardirektiv mot Yngve Berlins ändringsyrkandeoch
linnen att kommunstyrelsen beslutarbifallaSverkGunnarGunnarssons yrkande.

Förslag filt'ägardit-*ektivföi*ÅysekiisB0stä(lerAB

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifall tillLysekils Stadshus AB:s förslag tillägardirektiv för
LysekilsBostäderAB med följande ändring:

Paragraf4, sista punkten skall stirykas.

Sven-Gunnar Gunnatrsson (S): bifalltill Yngve Berlins ändringsyrkandel

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande pfofiüâlilüfisüfclñlfig1

Proposition på l,§rsekil.s Stadshus Afåüs förslag; till ägarciirektixi för isysekilsBosiakiet*AB mot

Yngve ?âerlins Eüiüfsjâ: ändâringsyxilzande,

:° e?? i“{3“'“0$lllC›§E ixxxseláilsa BtaclStrLIs: ,ågaxs i åigaipaiiwzktis* för
A

P
e g

lååerliná; ändå? °“    
* än,i
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Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill Lysekils Stadshus AB:s förslag tillägardirektiv för LysekilsBostäderAB.

Nej -röst för bifalltill Yngve Berlins mil. ändringsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 6 ja-röster och 5 nej-röster att bifallaLysekils Stadshus AB:s

förslag till ägardirektiv för LysekilsBostäderAB (se omröstningsbilaga).

Havets Hus i LysekilAB

Inga yrkanden.

KolholmamaAB

Inga yrkanden.

LysekilsHonan AB

Yrkanden

SvennGtlnnarGiannarsson (S) och Yngve Berlin (K):

3. paragrafen
6:e punkten Bolaget skall ”pröva alternativ till att driva bolaget i kommunal regi” Sllyláñ och
att skrivningen blir istället:
”Bolaget skall=
»- aktivt söka nya kunder och tttvecklingsmöjligheteroch marknadsföraKOHIIHUHGHS Linika läge
som en länk mellan de mest miljövänliga transportformerna, sjöfart och järnväg”.

låent Olsson (lvl): avslag på Sven-Gunnar GLIHHaYSSOTISmil. yrkande och bifall till Lysekils
Stadshus ÅBIS förslag tillägardirektiv för LysekilsHamn AB.

Brepesêtleaettrâlttiiig

Konmitiitstyrelsen gOdliälllTiâl” fällande protpositionsordning:

Piropesition ;ia Lysekils :Ãtaiäøsitus töiâslag till ägardittââçtiirt to: Lyselsils Halmia âåäâêt

Sxreitwtlunnai* åilüêlååifâäfåüñä mot? âincliiizgsjyiiláaridiá.
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kommunstyrelsen beslutarbifallaLysekils Stadshus AB:s förslag tillägardirektiv för Lysekils
Hamn AB.

LEVA i LysekilAB

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifalltillLysekils Stadshus ABzs förslag tillägardirektiv for LEVA med
följande ändring i punkt 5 -

Ersätter de tre sista raderna i punkt 5. Efter ”egna kapital”.
”Krav på utdelning från bolaget fastställs årligen av kommunfullmäktigeefter dialog mellan
moderbolaget och dotterbolaget i samband med bokslut för avslutat verksamhetsår och med
hänsyn tagen tillbolagets soliditetsmåloch behov av återinvesteringsmedel”.

Sven-GunnarGunnarsson (S): bifalltillLysekils Stadshus AB:s förslag tillägardirektiv för
LEVA med följande ändring i punkt 5 -

Punkten ersätts med: ”LEVA skall för budgetåret 2012 ha ett avkastningskravpå 8 % av det

egna kapitalet. För dotterbolaget LysekilsVind Energi AB skall beräkningenockså vara 8 %
på eget kapital. Krav på utdelning från bolaget fastställs årligen av kommunfullmäktigeefter
dialog mellan moderbolaget och dotterbolaget i samband med bokslut för avslutat
verksamhetsår och med hänsyn tagen till bolagets soliditetsmåloch behov av

återinvesteringsmedeli”

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Lysekils Stadshus ABzs förslag till ägardirektiv för LEVA mot Yngve Berlins
ändringsyrkandemot SverpGunnar Gunnarssons ändiäingsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Lysekils Stadshus AB:s flörslag till ägairdirektiv för LEVA
mot Yngve Berlins ändringsyrkande:not SvenmGunnar Gunnarssons ändringsyrlçandeoch
finner; att komznturstyrelserz besltttarbifallaLysclçilsStadshus AB:s forslag till ägardirektiv för
lslfiå/

Kommnnstyirelserts forslag till Egornrnnnfnêlmäktêge

Krut/intuntttilrtiäktige beslutaratt ågodkänizzs det gemeztsaimzrns: ägardirektiviet för de åteiagdrt
dotterbolagen i åçontmnnkoneernerz cite rárvridsezratåc: ägrareiirelçtixlezi för resgüêelátåa/e

“ t" v; v. z › WH n? ”i '

Cilllåát, tlpplââtâhtâ

êittåeagsåzestgfsêrantåe:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § l 19

 
 

OMRÖSTNING
Nr: LBAB

NÄRVARANDE  Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina Rörvall-Dahlberg
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

BrittwlvlarieDidrikssoipB Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Daniel Nilsen Ersättare

Vakant Ersättare

Christer* Hammarqvist Ersättare

"Torbjörn Stensson Ersättare

Ann=Mari Söderström Ersättare

SVen««Gunnar“Gunnarsson Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

r3â1._{31l11üal. Amgtfüzg Ergäâxgñyâ
dä_ “MM-Al W I

LEENMEEM
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§ 120

UTREDNINGDIVERSE KOMMUNALA INKÖP gen INVESTERINGAR1
SMÅBÅTSHAMNENVID KOLHOLMARNA/GROTO
Dnr: LKS 12-210-002

Kommunchefen beslutade2012-05-08 att uppdra åt Gärde Wesslau Advokatbyrå,Göteborg, att

genomföra en utredning avseende förhållandenmed anknytningtill Kolholmarnas
småbåtshamn

Utredaren redovisar muntligt utredningen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna redovisningen.

l
l
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§ 121

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens Ordförande informerarom följande frågor:

0 Seabased etablering.
0 Utredning avseende malmtransporter och brev till regeringen tillsammansmed

Uddevalla kommun.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

aj êâáåragsêássäyråasâáåe: 
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§ 122

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärrnarpå sammanträdesbordet:

Ledningsutskottets protokoll - 2012-06-07
Kommunstyrelsens ordförande - nr

Kommunchefens delegationer- nr 6-7/2012
Administrativechefens delegationer- nr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den l5juni 2012.

Beslutet skickas till

Resp. pärm för delegationsbeslut
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§ 123

VAL AV OMBUD OCH OMBUDSERSÄTTAREPÅ ÅRSSTÄMMAMED LYSEKILS
STADSHUSAB
Dnr: LKS 10-3 80-102

Ombud på årsstämma med Lysekils Stadshus AB under innevarandemandatperiod behöver
göras.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att utse Mats Karlsson (M) tillombud och Sven-GunnarGunnarsson (S)
till ombudsersättare på årsstämma med Lysekils Stadshus AB under innevarande
mandatperiod.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt utse Mats Karlsson (M) till ombud och Sven-Gunnar
Gunnarsson (S) till ombudsersättare på årsstämma med Lysekils Stadshus AB under
innevarandemandatperiod.

Beslutet skickas till

Samtliga valda
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§ 124

VAL AV OMBUD oCH OMBUDSERSÄTTAREPÅ FÖRENINGSSTÄMMAI
RIKSBYGGENSKOOPERATIVAHYRESRÄTTSFÖRENINGLYSEKILS
ÄLDREBOSTÄDER
Dnr: LKS 10-381-103

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäderhåller föreningsstämma
29 juni 2012. Kommunstyrelsen har att utse ombud och ombudsersättare till
föreningsstämman.

Nominering

Roland Karlsson (FP): att utse Torbjörn Stensson (S) till ombud och Margareta Lundqvist (S)
till ombudsersättare på föreningsstämma i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening
LysekilsÅldrebostäder.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt utse Torbjörn Stensson (S) till ombud och Margareta Lundqvist
(S) till ombudsersättare på föreningsstämma i Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförfening
LysekilsÄldrebostädei'29 juni 2012.

Beslutet skickas till

Samtliga Valda
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Reservation: 1.2 KS 15/6-12

' rslag "Riv upp beslutetatt stänga Lyse hemmet".

Ytterst handlar stängningen av Lysehemmet om samhällets ansvar för medborgarnas
rätt till ett drägligt liv, även för de som åldras och drabbas av orkeslöshet, sjukdom
eller ensamhet.

Att stängningen skulle bero på ett konstant överskott av platser i särskilt boende
håller inte. Allt fler sjuka äldre förmås bo kvar hemma, men trenden att fler skall
vårdas hemma till livets slut är bara delvis human. När åldrande anhöriga får ta
allt större ansvar av denna "reform" riskerar vårdbehoven istället att fördubblas. Det
blir två vårdfall av ett, och de som saknar nära anhöriga riskerar att avsluta sina
dagar med större oro och i värre ensamhet än om de erbjudits någon form av

bemannatäldreboende. "Överskottet" av vårdplatser är naturligtvis bara ett resultat
av denna "sparpolitik".

I underlaget till svar på medborgarförslaget konstateras att: "Värd- och
omsorgsnämnden "harbl.a. av bespar/ngss/rä/beslutatattavvecklaLysehemmetsom

särskiltboende senast2012-06-30. Men påstår att det "för närvarande inte är
a/rtue//tatt försälja fastigheten'f

Inte för närvarande aktuellt med försäljning, men på sikt och via en utarmning
försvåras möjligheten att ha ett kommunalägt äldreboende i kommundelen Lyse. Det
budskapet är ganska klart. Det är inte bara de som bor i Lyse som har anledning att
oroas över denna politik.

Att kommunen utarmar verksamheten och tömmer sina egna fastigheter medan man

behållersitt beroendeav externa hyreskontrakt är mer regel än undantag.

KS svar på medborgarförslaget är bakåtsträvande och avslutas med: "Beslutet (att
stänga hemmet) är aktuellt och är under verkställighet".

Och så till just "verkställigheten"!

"Rätten att bo kvar i sitt eget hem" används med stort känslosvall i den politiska
debatten bl.a. när det gäller alternativen till stängningen av Lysehemmet. Som sagt
jag anser att den rätten bara är "delvis human".

Men i frågan om evakuering av de som har sin bostad på Lysehemmet undrar
undertecknad; Har inte de boende på Lysehemmet rätt att bo kvar i sitt eget hem?

Jag stödjer förslaget att riva upp beslutetatt lägga ned Lysehemmet och reserverar

mig därmed mot KS svar på medborgarförslaget.
/\ F7 \

Lysekil den 17 juni 2012
..........Yngve Berlin KP


