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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson, 1:e vice ordf (M) Camilla Carlsson (FP), §§ 97 - 114
Margareta Carlsson, 2:e vice ordf (S) Daniel Nilsen (FP), §§ 103 - 126
Torbjörn Stensson (S) Henrik Källen, (K)
Klas-GöranHenriksson (S) ElisabethÅkerman (M), §§ 97 - 121
Jan-OlofJohansson (S) Jan Ivarsson (M), §§ 97 - 121
Anneli Strand (S), §§ 97-112, 114-126 Bernt Ortner (S), §§ 97 - 116
Klas Mellgren (S)
Kent Carlsson (S)
Eva Leandersson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
Anders Nilsson (S)
FilipNordqvist (obunden)
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP), §§
97-114
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP), §§ 97-116
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP), §§ 97-103, 108-
l 16
Hans Nordlund (M)
FredrikLundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Emma Nohrén (MP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V), §§ 97-112
Thomas Falk (SP)
Sven-Gunnar Gunnarsson, ordf. (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 32 ordinarie ledamöter och 5 ersättare
närvarande.
Efter ajoumering 19.50 var 31 ordinarie ledamöter och 6 ersättare närvarande.
Kl. 00.00 genomförs nytt upprop varvid konstateras, att 27 ordinarie ledamöter och 4 ersättare
är närvarande.
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§97

MOTION OM ATTINTE STÄNGALYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-42-293

Inge Löfgren (MP) har i motion 2012-02-09yrkat,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 2012-06-30. Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjoit
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 beträffande
framtida 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

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-02-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-02-23, § 24.
Vård- och ornsorgsnämndens protokoll 2012-05-03, § 67, med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 20l2-06-07,§79.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-15, § 105.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad som framkommit i beredningenanse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Inge Löfgren
Vård- och omsorgsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§98

MEDBORGABFÖRSLAGOM ATTRIVA I__JPP VÅRD- OCH
OMSORGSNAMNDENS BESLUT ATTSTANGA LYSEÅLDERDOMSHEM
Dnr: LKS 12-37-293

Karl-OlofNiklasson, Lyse, har i medborgarförslag 2012-02-14 föreslagit, att vård- och

Omsorgsnämndens beslut att stänga Lyse ålderdomshem skall rivas upp.
Konnnunftlllmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämndenhar bLa. av besparingsskälbeslutatatt avvecklaLysehemmet
som särskiltboende senast 2012-06-30. Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjort
för nrotiven för en stängning samt nämndens plan för framtidens vård- och omsorgsbostäder.
Äldrecentra planeras i Lysekil,Brastad och på Skaftö. Den gemensammastyrgruppen från

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

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

Lysehemmetkommer under de närmaste åren att Litnyttjas som evakueringsboendeunder den
tid som i första hand Stångenäshemmetbyggs om. Av denna anledning är det fn. inte aktuellt
att försälja fastigheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson2012-02-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-02-23, § 26.
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2012-05-03, § 66, med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-06-07, § 80.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-06-15, § 106.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifalltillmedborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå konnnunstyrclsens förslag mot Yngve Berlins yrkandeom bifalltill

medborgarförslaget.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkandeom

bifalltillmedborgarförslaget och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla

kommunstyrelsens förslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

5= ä?? Hi??? Lift?
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Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst for bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst for bifalltill Yngve Berlins yrkandeom bifalltillmedborgarförslaget.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 24 ja-röster, 5 nej-röster och 8 ledamöter som avstår att
bifallakommunstyrelsens forslag (se omröstningsbiiaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad som framkommit i beredningenanse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Vård» och omsorgsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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- NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA - VOTERING
§ 93

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson 11
_-

Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson :-
-1
-1
-1
-Ã

Fredrik Landqvrst 11
Ronald Rornbrant 1-
Klas-GöranHenriksson
Yngve Larsson -Ã
-Ã
Z- _I
-i3--1
-Ã
11
11
i_-Ã-X

Marita Fermell-Lagrell ElisabethÅkerman
_Ã-Ã
 --
_-_--Ã-Ã
__-I
-Ã
I_
_-
-Ã i-_---_-I_

FilipNordqvist -1
-X

24 5 8

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 99

Justerare:
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MEDBoRçARFöRsLAGOM ATTSKAPA EN KOOPERATIV
HYRESRÄTTSFÖRENINGFÖR LYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-1123293

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 Stängenäshemmet och Lysekilshemmet.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har bl.a. av besparingsskälbeslutatatt avveckla Lysehennnet
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 vârd- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom de bedömningarsom

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

Lysehemmet kommer under de närmaste åren att utnyttjas som evakueringsboendeunder den
tid som i första hand Stångenäshermnet byggs om. Avdenna anledning är det f.n. inte aktuellt
att försälja fastigheten eller att skapa en kooperativ hyresrättsförening för enheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson,Lysekil,2012-03-29.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29, § 54.
Vård- och omsorgsnämndensprotokoll 2012-05-03, § 65, med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-06-07, § 81.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-15, § 107.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad som framkommit i beredningen
avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Vård- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande:

42:'
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§100

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
remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Både bildningsnärnndenoch näringslivsenheten har uttalat sig positivt om medborgarförslaget
och kommer att ta till sig idéen. Det finns dock fn. inga ekonomiska möjligheter att

genomföra ett liknande förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från ingrid Johansson, Lysekil,2011-11-03.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-11-30, § 161.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 201 1 - l 1-08.

Bildningsnämndensprotokoll 2012-04-03, § 36, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 62a.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30, § 92.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad bildningsnämndenanfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Bildningsnämnden
Näringslivsenheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

dä?? I ta (i/KD
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§ 101

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

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

nedläggning av Bro skola skall omprövas. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Biidningsnärrmden hänvisar i sitt remissvar tillkommunfullmäktigesbeslut i budget för år
2012 om en utredning av skolorganisationen i Brastad-Broområdet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Monica Andersson, Brastad, 2011-06-20.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 95.

Biidningsnäznndensprotokoll 2012-04-03, § 33.

Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 62h.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30, § 93.

Yrkanden

Christina RörVall-Dahlberg(C): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutaratt bifallamedborgarförslaget.

 

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Bildningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:

44 lila! ut D
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§ 102

MEDBORGARFÖRSLAGOM ”SKOLFLYTTSKARUSELLEN”
Dm: LKS 12-16-291

Anita Lannesjö, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-01-17 föreslagit, att
korrnnunadrninistrationenskall flytta till Gullmarsskolannär lokalemadär blir tillgängliga.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar i yttrande anfört, att nämnden fullföljerkommunfullmäktigesbeslut
om omlokaliseringav skolverksamhettill Gullmarsskolani de lokaler som gymnasieskolan
lämnat. Något kompletterande utredningsuppclrag avseende omlokaliseringav andra
kommunalaverksamhetertillGullmarsskolanhar inte lämnats.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag :från Anita Lannesjö, Lysekil,2012-01-17.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-01-26, § 5.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-04-03, § 31, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 63.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-05-30, § 94.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfulltnäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunstyrelsen och
bildningsnämndenanfört avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Bildningsnänmden

Justerare: Utdragsbestyrkande:

W (Loj)
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§ 103

MOTION OM UNGAS INFLYTANDEI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-4-109

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-01-09 föreslagit, att Lysekilskommun ska

anordna årliga demokratidagardär unga och politikermöts för att diskutera vad och hur unga
villha inflytande.Christensson föreslår dessutom, att kommunen inför en ungdomspott där

unga kan söka pengar för olika aktiviteter och projekt samt att kommunen ska införa en egen
version av Kungsbackasmetod "barbrobetalar.se”.Kommunfullmäktigesordförande har

remitterat motionen tillkommunstyrelsen och biidningsnänmden.

Bildningsnämndenhar i remissyttrande bl.a. anfört, att barn- och ungas möjligheter till
inflytandeingår som en del i genomförandet av det ungdomspolitiskahandlingsprogrammet.

Beslutsunderlag

Fredrik Christenssons motion 2012-01-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-01-04, § 4.

Bildningsnänmdensprotokoll 2012-04-03, § 34 med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 64.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-05-30, § 95.

Yrkanden

Fredrik Christensson (C), Emma Nohrén (MP), Håkan Smedja(V),Arm-Charlotte Strömwall

(FP) och Anders Nilsson (S): bifailtillmotionen.

Roland Karlsson (FP) och Jan-OlofJohansson (S): bifall tillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Christenssons mil. yrkandeom bifall

tillmotionen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag mot Fredrik Christenssons mil.

yrkandeom bifalltillmotionen och finner, att kommunñlllmäktigebeslutarbifalla

kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalltillkommunstyreisens förslag.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

t'b.r<(?\.^(j| i: (H30
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Nej-röst för bifalltillFredrik Christenssons mil. yrkandeom bifall tillmotionen.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed l4ja-röster, 17 nej-röster och 7 ledamöter som avstår att
bifallaFredrik Christenssons mfl. yrkande (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamotionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Bildningsnämnden
Folkhälsosamordnaren

Justerare: Utdragsbestyrkande:

« <5; = 'role (Law
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 NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

§ 103
  
 

 
 

 

  

 

 

  
   

 

 

 

 

 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson
21
-i
Roland Karfsson -K
Torbjörn Stensson :-
Annika Dahlberg Camilla Carlsson
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist 11
Ronald Rombrant _-
Klas-GöranHenriksson
-l
i_
-i
_-
-K

Håkan Möller
.............

.DanielNilsen -j
i_
-1

Britt-MarieKjellgren Hem-ik Källen _-
2-

Britt-MarieDidriksson-Burcher
i_
-Ã
_i_-
21
-2
_-
-2
_-
__--
_-
j_
21
Ä-
_-
_---
_-
_-
_-
-Ä

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 104

morron: OM ÄRENDEPLACERING PÅ KOMMUNFULLMÄKTIGES
FÖREDRAGNINGSLISTA
Dnr: LKS 11-272-006

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

frågor/interpellationer*kan placerassom sista punkt på dagordningen. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och kommunfullmäktiges
presidium.

Kommunfullmäktigespresidium har behandlatmotionen vid sitt sammanträde2012-05-02
och kommer att föreslå förändring i kommunfullmäktigesarbetsordning.

Beslutsunderlag

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (FP) 2011-06-20.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 96.
Kommunfullmäktigespresidies protokoll 2012-05-02, § 6.

Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 68.

Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30, § 97.

Yrkanden

Ann-Charlotte Strömwall (FP), Yngve Berlin (K) och Jan Ivarsson (M): bifalltill

kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP) och ThomasFalk (SP): att äterremittera ärendet tillkommunstyrelsen
för att göra förslaget begripligtoch i samklang med motionen respektive yttrandet från

fullmäktiges presidium.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mil. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

i mi_ (ny)
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillpresidiets beslut bifallamotionen.

Beslutet skickas till

Motionären
Kommunfullmäktigespresidium
Nämndsekretariatet

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

+91?" < botar)
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§ 105

MOTION OM ATTUTVECKLAMÖTESFORMERNA1 KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dm: LKS 12-117-109

Fredrik Christensson (C) har i motion 2012-03-28 föreslagit att en översyn sker av

mötesformerna i kommunfullmäktigeoch i nämnderna. Kommunfullmäktigesordförande har

remitterat motionen tillkommunstyrelsen och kommunfullmäktigespresidium.

Kommunfullmäktigespresidium har behandlatmotionen vid sitt sammanträde2012-05-02.

Presidiet ser positivt på förslaget med tvâ talarstolar och kommer att pröva detta under året.

Presidiet avstyrkerdäremot förslaget att korta tiden för inlägg till 3 minuter.

Beslutsunderlag

Motion från Fredrik Christensson (C) 2012-03-28.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29, § 53.
Kommunfullmäktigespresidies protokoll 2012-05-02, § 5.

Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 69.

Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30, § 98.

Yrkanden

Fredrik Christensson (C): att återremittera ärendet för att behandla motionens förslag om att

utveckla mötesformerna i fullmäktige och nämnderna.

Anders Nilsson (S): bifalltillFredrik Christenssons återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsorsdning:

Propositionpå Fredrik Christenssons mfl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Christenssons mfl. återremissyrkande mot att

avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt bifallaåterremissyrkandet.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

V53
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att behandla motionens förslag om

att utveckla mötesformerna i fullmäktige och nämnderna.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

r (Lay
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§ 106

MEDBORGARFÖRSLAG OM LOKAL FOLKOMRÖSTNING OM FÖRSÄLJNING
AVKOMMUNENS FASTA EGENDOM
Dnr: LKS 12-247-253

Karl-OlofNiklasson, Lysekil,har i medborgarförslag2012-06-26 föreslagit, att

kommunfullmäktigeskall ta initiativ tillen lokal folkomröstningom försäljning av

kommunens fasta egendom.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson, Lysekil,2012-06-26.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

i 4:4 ?(3 ratio!?
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§ 107

TERTIALRAPPORTPER 2012-04-30
Dnr: LKS 11-251-041

Ekonomienhetenrapporterar forsta tertialet 2012 för Lysekilskonnnun. Tertialrapporten
sammanfattarverksamheternasekonomiskauppföljning och en helårprognos for 2012.

Resultatet uppgår tom. april månad till6,6 mnkr vilketär i nivå med föregående år.

Verksamheternassannnanräknadehelårsprognos pekar på -15,6 mnkr vilketär 26,8 mnkr

sämre än budgeterat. Mot bakgrund av presenterade åtgärdsförslag, resultatet hittills i år och

en övergripande syn bedöms helårsresultatet kunna bli något bättre -10 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-05-28 med tertialrapport per 2012-04-30

Kommunstyrelsensprotokoll 2012-05-30, § 83.

Yrkanden

ThomasFalk (SP): bifalltillkommunstyrelsens forslag, del 1, att ersätta kommunstyrelsens
förslag, del 2, med -- att tillnästa KF-möte redovisa vilkakonkreta åtgärder som vidtagits for

att minska underskotten i kommunen.

Yngve Berlin (K): bifalltillkommunstyrelsens forslag, del 1, avslag på kommunstyrelsens
förslag, del 2.

Roland Karlsson (FP), Jan-OlofJohansson (S), Mats Karlsson (M) och Klas-Göran

Henriksson (S): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag, del 1.

Propositionpå kommunstyrelsens forslag, del 2 mot Thomas Faiks yrkandemot Yngve
Berlins avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag, del 1, och ñnner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens forslag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag, del 2 mot Thomas Falks

yrkande mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutar

bifallakommunstyrelsens forslag.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

se är? sätts, ggg;



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-06-27--28 20 (61)
 

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar och godkänner tertialrapporten per 2012-04-30.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt verksamheternaatt genomföra nödvändiga åtgärder för

ekonomi i balans och att nå budgeterat helårsresultat.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder
Ekonomienheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§1os

HANDLINGSPLAN FÖR BUDGET I BALANS 2012 SAMT PLAN FÖR ÃREN 2013-

2014
Dnr: LKS 12-237-041

Ekonomienhetenhar utarbetat en handlingsplan för budget i balans år 2012 samt plan för åren

2013 och 2014. Under planens utarbetande har överläggningar förts med kommunchefens

ledningsgrupp.

Bkonomiutskottet behandlade handlingsplanen vid sitt sammanträde 2012-06-08 och

tiilstyrkteplanen efter viss komplettering.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottetsprotokoll 2012-06-08med förslag tillhandlingsplan.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-15, § 1 12.

Yrkanden

Ronald Rornbrant (LP): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg, att en lägesrappoit
avseende handlingsplanen delges kommunfullmäktige i anslutning till ordinarie rapportering
av del- och årsbokslut.

Yngve Berlin (K): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S) och Jan-Olof Johansson (S): bifall till

kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag till handlingsplan mot Yngve Berlins yrkande om

avslag.

Propositionpå Ronald Rombrants tilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till handlingsplan mot Yngve
Berlins yrkande om avslag och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla

konununstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 33 ja-röster, 4 nej-röster och l ledamot som avstår att

bifallakommunstyrelsens forslag (se omröstningsbilaga l).

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants tiliäggsyrkandemot avslag och finner,
att kommunfullmäktigebeslutaravslå tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst for bifall tillRonald Rombrants tilläggsyrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med l3-ja-röster, 20 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att

avslå tilläggsyrkandet(se omröstningsbilaga2).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillhandlingsplan för åren 2012 -

2014.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamöterna Yngve Berlin, Per-Gunnar Ahlström och Henrik Källén,
alla (K) skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Ekonomienheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

4:4 (fo)
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VOTERING 
 

  NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA 
 
 

 
 

 
  

 
 
  

 
 
 

 

  
 

 

  

§ 108,1
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

_-
_-M

S Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson -i
Torbjöan Stansson _-
Annika Dahlberg Camilla Carlsson

Yngve Berlin l-
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist _-
Ronald Rombrant _-
Klas-GöranHenriksson
Yngve Larsson _-
-i-2 ---i

Håkan Möller..............DanielNilsen
-i

Håkan Smedáa _-
_- -=_-

Eva Leandersson _-
_-_--- -:_--2-i_-_I-I_-_-_-

Fredrik Christensson
 -i__---l_-_--i     

33 4
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 108,2

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
_-

Margareta Carlsson _-
Jan-OlofJohansson
i_

Torbjorn Stonsson _-
Annika Dahlberg CamillaCarlsson
Yngve Berlin _-
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist _-
Ronald Rornbrant _-
Klas-GöranHenriksson
Yngve Larsson _--i
i__- -=_-

Håkan Möller..............DanielNilsen
:-_-_--I_-_-

Marita Formell-Lagrell ElisabethÅkerman
__-- ---H_-_-_-_=---i_--Ij_ ---_--i_-i_--I

13 20 4

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN
REGISTRATUREN

2812 "EBB- 27

Skälen till att Lysekiis kommuns e onmi är
' örd l botten har många förklaringar,

men KS och EU:s (Ekonomi-Utskottet) förslag till handlingsplan för att få "ordning på
ekonomin" är inte verklighetsförankrad.

  

   
Handlingsplan 2012 - 2014.

Det är mest en sifferexercis från högre Ljänstmän och politiker som blundar för de

behov som människor i kommunensverksamheter dagligen kämpar för att

tillfredsställa, för att Lysekil överhuvudtaget skatt kunna fungera och attrahera.

Handiingsplanen som skall "spara" 20 - 30 miljonerär rena hånet mot vanliga
löntagare och arbetslösa, när samma politiker och tjänstemän plöjt ner minst 40 w 50

miljoner i strandpromenadenoch en tjusiga stensatt entré tili den "nya" stadsdelen i

Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit till ökade skatta intäkter.

Förutom den lokala fartblindhetenär en av huvudorsakerna tiil stålbadet naturligtvis
regeringen Relnfeids högerpoiitik. Regeringens politik drabbar, speciellt de

kommuner som ligger utanför profitens allfartsvägar. Den ökar klasskiyitornaoch

skapar ekonomiska och sociala problem i kommunerna.

Kostnader för regeringens sk. arbetsmarknadspolitik,förutom de mänskliga är att

kommunen fått högre kostnader för försörjningsstöd. iill detta kommer kostnaderna

för de iagtvingade sociala reformerna (båa LSS) med otillräcklignationell

finansiering,en [Joiâtik som även de lokala regerings-paitisterna bär errisvai' för.

Rapporten om ökad barnfattigdom i Sveriges kommuner å ena sidan och

rekordmånga doilarmiljonärerå andra sidan är skrämmande och borde stämma till

eftertanke. Men inte ett ord i handlingspêaneza som pekar på vikten av

inkonastförstärkning,det är bara EU anpassade nedskärningar' och utförsäljning av

kommunal egendom som gäller.

Vi har inget emot att hushålla med resurserna, tvärtom, vi tar absolut ekonomiskt
och ;aolitiskt ansvar, nren det fartblinda äventyret kring Norra hamnen är sannerligen
inget tecken på att vi (letar detta ansvar med nuvarande ;aolitlska regim l kommunen.

'iystnatlenoch lojaliteten mot regeringspoiitikeii som skapar' liarnfattigdomoch ökar

klassklyftiur'är en rraeriveten politik. Även oviijan att testa den lokala soiirlarlteten

med en komrnirnaiskattohöjningoch avstå det ekonomiska överskottsrnålet är också
det tecken på? att nedskämiiig och sociat nerlnrstning är den politiska Eluviscllinjen för

såväl den neatioiirella :som den lokala illlläii$l“f:?(_l@i'lilgjê?ii.

Vi rt-'zservorçri mot iiaritllingjsialaimin

Kninuuuzissiisskci Partiet Lysekil (len 27 juni 2012

“Kiigivu Berlin i-'el--Lâiirinerr Anlslrillir llerasik Kåâiién

› r i ,ll
i

.
i", ' K-x I: o; t . = \

n 'N {

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 109

REVIDERING AVFINANSPOLICY 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 centralbanker höjer eller tar bort inflationsmälet,och släpper iväg inflationen

för att rensa skuldberget.

Fortsatt internationelloro eller kris på finansmarknadernakan bidra tillatt de långa räntorna

ökar kraftigt. Ekonomienhetenvillkraftfullt kunna förstärka värt skydd mot betydandehögre
räntenivåer i framtiden, när och om en sådan situation skulle ilppkomrna. 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

ñnanspolicynändras så att längsta tillåtnagenomsnittliga räntebindningstidjusteras till7

år från nuvarande 5 år. Detta är enbart en defensiv åtgärd for att möjliggöra en långsiktig
stabilutveckling av räntekostnadema.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-06-08med bilaga.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2012-06-08.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-06-15, § 114.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet tillkommunstyrelsen för säkerställande av

länrpligheten i föreslagna revidering genom avstämning med revisorer och Kommuninvest.

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

.
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Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt revidera riskjnstruktioneni Finanspolicynför Lysekils
kommun och dess bolag i punkt 3 enligt följande:

Räntebindningstid- Den genomsnittliga räntebindningstidenfår inte understiga l år och inte

överstiga 7 år.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

lisää* 93551 CW
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§110

AKTIEÄGARTILLSKOTTTILL LYSEKILSSTADSHUSAB
Dnr: LKS 12-122-107

LysekilsStadshus AB är moderbolag for' fem helägda dotterbolag, LysekilsBostadsbolag,
LEVA, LysekilsHamn AB, KolholmarnaAB och Havets Hus.

Verksamhetens intäkter består' av koncernbidragfrån dotterbolagen, samt fram till och med
201202-28 av en mindre intäkt for administrativa tjänster tillKolholmarna.

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

I samband med bokslutsarbetetfor 201 l 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 underñnansieratpå
grund av de bokslutsdispositioner*som bolaget nödgades göra i samband med bokslutet 2010.
Vid en analys av bokslutet 2011 framgår att den ekonomiska ställningen i ett av dotterbolagen
är 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

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

Styrelsen for LysekilsStadshus AB har behandlatfrågan vid styrelsemöte 2012-03-28. Mot

den bakgrund som redovisats ovan anhållerbolaget om ett aktieägartillskottpå 9 mnkr för
2012.

Kommunfullmäktigebeslutadevid sammanträde2012-04-26 att återremittera ärendet till

konrmunstyrelsen for komplettering av beslutsunderlagetavseende bl.a. finansieringoch
återbetalningsplan för Lysekils Stadshus AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från konnnunchefen tillikaVD i LysekilsStadshus AB 2012-03-28 med

bilaga.
Kommunstyrelsens protokoll 2012»04-O4, § 56.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-04-26, § 72.

Tjänsteskrivelse hån kommunchefenfVD i LysekilsStadshus AB 2012-06-08.
LysekilsStadshus ABzs protokoll 2012-06-08, § 46.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012»06-15, § 11 1.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP):

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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att kommunstyrelsens förslag om aktieägartillskottom 9 mkr återremitteras for komplettering
med

l. Protokoll från styrelsen i Stadshus AB att bolaget beslutatatt av skattebetalarna/kommunen
skall tillskjuta9 mkr,

2. Att bolaget ska ange hur återbetalning av de 9 miljonernaska gå till och slutligen

3. Anvisning om hur utgiften skall finansieras (för att beslutet inte ska stå i strid mot KL 8
kap. Ekonomisk förvaltning 12 §).

Emma Nohrén (MP) och Thomas Falk (SP): bifall till Ronald Rombrants återremissyrkande.

Roland Karlsson (FP) och Torbjörn Stensson (S): bifalltillkommunstyrelsens förslag och
avslag på Ronald Rombrants återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Ronrbrants mil. återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioncr

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrantsmil. återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återemittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 28 ja-röster, 6 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att

avgöra ärendet idag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

komlnunftlllmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaLysekilsStadshus AB ett aktieägartillskottmed 9

mnkr for år 2012 varvid finansiering får ske inom ramen for det egna kapitalet.

Reservation

Mot beslutet amnälei' ledamoten EmmaNohrén (MP) blank reservation.

Beslutet skickas till

LysekilsStadshus AB
Ekonomienheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO-lOMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 110

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV .IA NEJ AVST
_-

Margareta Carlsson
Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson -=
Torbjörn Sransson _-
Annika Dahlberg Camilla Carlsson

Yngve Berlin _-
Alm-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist _-
Ronald Rombrant 2-
Klas-GöranHenriksson_-_-_- -i
Hans Nordland _-
Håkan Möller..............Daniel Nilsen

_-_-_- --
Britt-Marie Didriksson-Btlrcher_-_-
Ann-Britr larnodal _---
 --_--=_-

Brlrt-Mario Govik -H
Stefan Magnusson _---
John Berntsson Jan Ivarsson

-I_--H --_---_-_-
FilipNordqvist -:
Sven-GunnarGunnarsson

28 6 4

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§111

LYSEICILSBOSTÄDERSANSÖKAN OM BORGEN FÖR LÅNEFINANSIERING AV

ÅLDREBOSTÃDERVID F.D. SLÄTTENSSKOLA
Dnr: LKS 12-189-045

LysekilsBostäderAB har i skrivelse 2012-05-14 gjort framställningom kommunal borgen för

lånefinansieringav äldrebostädei'vid fd. Slättens skola. Byggnationenomfattar 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.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-15, § 115.

Kommunstyrelsensprotokoll 2012-06-27, § 125.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Christina Rörvall-Dahlberg (C), Torbjörn Stensson (S) och Jan-Olof
Johansson (S): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Mats Karlsson (M): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet för att pröva om investeringen kan göras av

extern part.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
forslag mot Mats Karlssons avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer' proposition på kommunstyrelsens forslag mot Mats Karlssons

avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ja-röst för bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktige beslutar med 30 ja-röster, 6 nej-röster och 2 ledamöter som avstår att

bifallakommunstyrelsens forslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla LysekilsBostäderABzs ansökan om borgen med 50

mnkr for iånefinansieringav äldrebostädervid fd. Slättens skola.

Kommunfullmäktigebeslutaratt en borgensavgift på 0,6 % skall utgå på borgensbeloppet.

Beslutet skickastill

LysekilsBostäderAB
Ekonomienheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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VOTERING 
 

 
 

NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA   
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

  
  
  
  
 

 

 
 
 

 
 

Mats Karlsson i:
Margareta Carlsson _-
Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson -I
Torbjörn Stensson _-
Annika Dahlberg Canülla Carlsson
Yngve Berlin -l
Ann-Charlotte Strömwall _-
FredrikLundqvist _-
Ronald Rombrant :I
Klas-GöranHenriksson
_-
-2
_-
_-
2-

Håkan Möller
.............

.DanielNilsen
_-
_-
-Ä
-Ã
_-
_-
j_
3---
i;
-Ä
_-
_-
_-
=--2
_-
_-

Per-GunnarAhlström
_-
-2
E--j
-2
_-
_-
_-  

30 6 2
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§112

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR HELÄGDA DOTTERBOLAG1 LYSEKILS

KOMMUNS BOLAGSKONCERN SAMT REVIDERADE ÄGARDIREKTIV FÖR
DOTTERBOLAGENTILLLYSEKILSSTADSHUS 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, bla. att

låta ändra ägardirektiven för LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB i enlighet med

föreslagen inriktning och att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta förslag på 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 2012-06-08 och föreslår endast viss

redaktionell ändring i punkt 8.2

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2012-01-04, § 12.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-03-28 med bilagor.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-04-04, § 64.
Kommunfullmäktigesprotokoll 20 l 2-04-26, § 73.

LysekilsStadshus ABzsprotokoll 2012-06-08, § 47.

Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-15, § 119.

Ordningsfråga

Ordföranden meddelar, att ärendet kommer att behandlaspå så sätt, att först behandlas

förslaget tillgemensammaägardirektiv och därefter förslagen till reviderade ägardirektiv för

de separata bolagen ett efter ett. Kommunfullmäktigegodkänner detta förfarande.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S) och Mats Karlsson (M): bifalltill

kommunstyrelsens förslag.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Emma Nohrén (MP): att återremittera ärendet för översyn av bla. punkt 2.5 med tanke på
turerna i Kolholmarnaoch punkt 4, självkostnadsprincipensamt lägga till en punkt om

miljöhänsynoch miljöpåverkan.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Emma Nohréns âterremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag i den ordning fullmäktige godkänt.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Emma Nohréns återremissyrkandemot att avgöra ärendet

idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Förslag tillgenzerzsantnzrt ägardirektiv

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifalltillkommunstyrelsens forslag till gemensamma ägardirektiv med

följande ändring
i

8.2
Nedanstående skrivning ersätter stycke 8.2

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

”utdelning tillägare 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.”

Ronald Rombrant (LP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med komplettering, att de

gemensammaägardirektiven i punkt 3 (frågor som är av principiell beskaffenhet)
kompletteras med att ”ingåendeav arrende- eller tomträttsavtal överstigande 3 år” ska

föreläggas LysekilsStadshus AB och kommunfullmäktige.

Christina Rörvall-Dahlberg(C): redaktionell ändring i punkten 6.1 Särskilt viktiga dokument
- att Miljöpolicy läggs till.

Mats Karlsson (M) och Jan-OlofJohansson (S): bifalltillChristina Rörvall-Dahlbergs
yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Utdragsbestyrkande:

(Pål)

36 (61)
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Proposition på kommunstyrelsens förslag till gemensamma ägardirektiv mot Yngve Berlins

ändringsyrkandemot Ronald Rombrants ändringsyrkande.

Propositionpå Christina Rörvall-Dahlbergsyrkande om redaktionell ändring i punkten 6.1.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till gemensamma ägardirektiv
mot Yngve Berlins ändringsyrkandemot Ronald Rombrants ändringsyrkandeoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Christina Rörvall-Dahlbergsyrkandeom redaktionell

ändring i punkten 6.1 och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

De särskilda ägor-direktiven

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): att samtliga s.k. särskilda ägardirektiva förutom ägardirektivet för

Havets Hus AB- återremitteras för komplettering med uppgift om investeringsnivå,där

Lysekils Stadshus AB ställningstagande ska inhämtas

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
Förslag till särskildaägardirektiv i den ordning ordföranden redovisat.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Förslag tillägartlirektivför LysekilsBøstiidet*AB

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S) och Yngve Berlin (K): bifalltiil kommunstyrelsens förslag till

ägardirektiv för LysekilsBostäderAB med följande ändring:

Paragraf4, sista punkten skall stiykas.

Klas-GöranHenriksson (S): bifalitillJan-OlofJohanssons mfl.yrkande.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Torbjörn Stensson (S) och Mats Karlsson (M): avslag på Jan-OlofJohanssons mil. yrkande.

Propositionsordning

Kommunñtllmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag tillägardirektiv for LysekilsBostäderAB mot Jana
OlofJohanssons mil. ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag tillägardirektiv for
LysekilsBostädei'AB mot Jan-OlofJohanssons mil. ändringsyrkandeoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens forslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst for bifalltillkommunstyrelsens forslag tillägardirektiv för LysekilsBostädei'AB.

Nej-röst for bifalltillJan-OlofJohanssons mil. ändringsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 21 ja-röster och 17 nej-röster att bifallakommunstyrelsens
förslag tillägardirektiv för LysekilsBostäderAB (se omröstningsbilaga).

Havets Hus iLysekilAB

Inga yrkanden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallakommunstyrelsens forslag.

KøllzolnzamaAB

Inga yrkanden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallakommunstyrelsens forslag.

LysekilsHann: AB

Yrkanden

Yngve Berlin (K):

3. paragrafen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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6:e punkten Bolaget skall -”pröva alternativ till att driva bolaget i kommunal regi” stryks och

att skrivningenblir istället:
”Bolaget skall-
e aktivt söka nya kunder och utvecklingsmöjligheteroch marknadsförakommunens Linika

läge som en länk mellan de mest miljövänligatranspoitfoimerna, sjöfart och järnväg”.

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltillYngve Berlins yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för LysekilsHamn AB mot Yngve
Berlins mil. ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag tillägardirektiv för Lysekils
Hamn AB mot Yngve Berlins mfl. ändringsyrkandcoch finner, att kommunfullmäktige
beslutarbifallakommunstyrelsens förslag tillägardirektiv för LysekilsHamn AB.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegokännei' följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst för bifalltillYngve Berlins mil. ändrlngsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 18 ja-röster, 16 nej »röster och 4 ledamöter som avstår att

bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

LEVA i LysekilAB

Yrkanden

Yngve Berlin (K): bifalltillkommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för 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 verksamhetsåroch med

hänsyn tagen tillbolagets soliditetsmåloch behov av återinvesteringsmedel”.

Klas Mellgren (S): bifall tillkommunstyrelsens förslag tillägardirektiv för LEVA med

följande ändring i punkt 5 -

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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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 tillbolagets soliditetsmåloch behov av

återinvesteringsmedelf”

Klas-GöranHenriksson (S): bifalltillKlas Mellgrens yrkande.

Torbjörn Stensson (S) och Mats Karlsson (M): avslag på Klas Mellgrens mfl. yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens forslag tillägardirektiv for LEVA mot Yngve Berlins

ändringsyrkandemot Klas Mellgrens mil. ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens forslag tillägardirektiv for LEVA mot

Yngve Berlins ändringsyrkandemot Klas Mellgrens mil. ändringsyrkandeoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag tillägardirektiv for LEVA.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna det gemensammaägardirektivet for de helägda
dotterbolagen i kommunkoncemensamt de reviderade ägardirektiven for respektive
dotterbolag enligt upprättade forslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt göra en redaktionell ändring i punkten 6.1 Särskilt viktiga
dokument-Miljöpolicy läggs till.

Reservation

Mot beslutet i de delar som gäller LysekilsBostäderAB och LEVA i LysekilAB anmäler

ledamoten Jan-OlofJohansson (S) blank reservation.

Beslutet skickas till

Lysekils Stadshus AB
LysekilsBostäderAB
Havets Hus i LysekilAB
KolholmarnaAB
LysekilsHamn AB
LEVA i LysekilAB
Kommunledningskontoret/hemsida-insida
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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VOTERING

__

§ 112 LBAB
NARV JA NEJ AVST

NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA  
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
  

 
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
-I
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:-

Roland Karlsson - _-
Torbjörn Stensson --
Axmika Dahlberg Camilla Carlsson
Yngve Berlin :-
Ann-Charlotte Strömwall _-
Fredrik Lundqvist 11
Ronald Rombrant -=
Klas-GöranHenriksson
-2
-=
11
i_
_-

Håkan MöHel'
.............

.DanielNilsen
_-
(1
_-
:j
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NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING- __
__

§112LHAB
KOMMUNFULLMAKTIGE NARV JA NEJ AVST

 ----Ian-OlofJohansson”
_-

Torbjörn Stensson _-
Annika Dahlberg Canülla Carlsson

Yngve Beriin i_
Ann-Charlotte Strönnvall
FredrikLundqvist -i
Ronald Rornbrant _-
Klas-GöranHenriksson_-_--H =-:-
Håkan Möller..............DanielNilsen
_-_-_- -:_-_-_-__-- -i

Lars-Åke Olsson _-
_-_--i_---_-_--=_- -i_---_-_-_-

Sven-GunnarGunnarsson
18 16 4

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§113

VINDBRUKSPLAN_ .- TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN
INKLUSIVEMILJOKONSEKVENSBESKRIVNING
Dnr: LKS 10-4-375

Ett forslag till tematiskt tillägg tillöversiktsplanen avseende vindbruk var utskjckatpå samråd

under maj - juni 2011. I samrådshandlingen pekades åtta möjliga områden för vindkraft ut,

dessutom gjordes en fördjupning kring området öster om Preemraff. Efter genomfört samråd

konstaterades att fem av dessa områden var mindre lämpliga områden for vindkraft.

Det tematiska tillägget skickades sedan ut på utställning under perioden november 2011 till

januari 2012. Ärendet har sedermera beretts som en informationspunktpå kommunstyrelsen
2012-04-04 samt kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-04-18 resp. 2012-05-15. Arbetet

med antagandehandlingen har därefter slutforts. Från utstäilningshandlingen till

antagandehandlingen har områdena Vettekullen och Nöteberg försvunnit. Motiven till att

vissa områden tagits bort antingen efter samrådet eller efter utställningen finns redovisade i

kapitlet Resultat (3.43 och framåt i antagandehandlingen).

Efter utställningen kvarstår två nya områden för vindkraftsetabiering, Brotjorden och

Skottijället. En beskrivning av dessa två områden finns redovisade på 3.46 och ñamåt i

antagandehandlingen.

Ett ställningstagande om vad som bör göras om ansökningar om att öka höjden på befintliga
vindkraftverk inkommer har gjorts och finns redovisat i kapitlet Bejinrliga onzråden för
vindkrafverkpå 5.33 och framåt i antagandehandlingen.

Beslutsunderlag

AntagandehandlingVindbruk- tematiskt tilläggtillöversiktsplanen inklusive

miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga I - Landskapsanalys
Bilaga2 - Fågelfaunanskänslighet for vindkraft
Utställningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-30, § 90.

Yrkanden

Christina Rörvall-Dahlberg(C), Arm-Charlotte Strömwall (FP), Mats Karlsson (M), Jan-Olof

Johansson (S), Yngve Berlin (K) och Emma Nohrén (MP): bifalltillkommunstyrelsens
förslag.

Ronald Rombrant (LP): bifalltillkommunstyrelsens forslag med ändring att

Brotjordenområdet förutom verknr 5 - utgår ur det tematiska tillägget.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på koimnunstyrelsens förslag tillvindbruksplanmot Ronald Rombrants

ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag tillvindbruksplanmot Ronald

Rombrants ändringsyrkandeoch finner, att konmmnfullmäktigebeslutarbifalla

kormnunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslntaratt anta det tematiska tillägget tillöversiktsplanen för Vindkraft

i enlighet med 4 kap l1§ APBL (198710) med tillägg i texten om Sivik - att ge möjlighet att

pröva något större verk.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge ansvarig nämnd eller styrelse i uppdrag att avslå eller

avbryta pågående ärenden som inte överensstämmer med slutgiltigantagandehandling for det

tematiska tillägget till översiktsplanen för vindkraft.

Jäv

Pâ grund av jäv deltar inte Anneli Strand (S) i handläggningen i detta ärende.

Beslutet skickas till

Samhallsbyggnadsförvaltningen/planenheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§114

RAMBO AB:S FRAMSTÄLLNING OM GODKÄNNANDE AV VINDKRAFT PÅ

gift LKS 12-185-575
Ägarkommunerna har i de nyligen fattade besluten om bl. a ägardirektiv för Rambo AB

godkänt att bolaget i sin verksamhet producerar och försäljei' energi från förnyelsebara
energikällor. Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun skall ges möjlighet att ta

ställning tillärenden av principiell beskaffenheteller av större vikt.

Tillsammans med Tanums kommun och Tanums Bostäder AB har Rambo AB sökt tillstånd
för fyra vindkraftverkpå och i anslutning tiil den av Rambo arrenderade fastigheten Tyft i
Tanum. Rambo arrenderar fastigheten ursprungligen för att bedriva renhållnings- och

sorteringsverksamhet. Fastigheten ägs av Tanums kommun.

Imiktningen i vindkraftsärendet är att Rambo, TBAB och Tanums kommun tillsammans
bygger ett vindkraftverk och att de tre andra byggrätterna säljs. Ägandet fördelas efter
respektive parts elförbrukning för att maximera effekten av energiskattebefrielsen. Detta
innebär att Rambos andel i investeringen, löpande kostnader och intäkter blir 5% (Tanums
kommun 63%, TBAB32%).

Den totaia investeringen för ett verk, inkl. infrastruktur, är ca 31,7 mnkr. Payofftiden är ca

11,3 år och teknisk livslängd ca 20 år. Rambos andel i investeringen blir ca 1,6 mnkr.
intäkten från de tre byggrätter (tillstånd) som säljs bedöms uppgå till totalt 10 mnkr varav

Rambos andel är 3,3 rrmnlq".

Styrelsen för Rambo AB har beslutat rekommendera ägarkommtlnernaatt godkänna Rambos

satsning på vindkraftpå Tyft.

Med ägarandel i ett vindkraftverkblir all elförbrukning i Rambos verksamhet kopplad till en

miljövänligproduktion vilketinnebär att Rambos miljöproñl blir ännu tydligare.

Beslutsunderlag

Rambo AB:s skrivelse 2012-05-14.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-0530, § 91.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktige beslutaratt godkänna att Rambo AB tillsammansmed Tanums Bostäder
AB och Tanums kommun bygger ett vindkraftverkpå Tyft.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Rambo AB:s andel i investering, löpande
kostnader och intäkter uppgår till 5%.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att intäkterna från försäljning av byggrätter för
vindkraftverkfördelas med en tredjedel tillrespektive part.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att övriga kommuner och parter fattar
likalydandebeslut.

Beslutet skickastill

Rambo AB
Tanums kommun
Sotenäs kommun
Munkedals kommun

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§11s

FÖRSÄLJNINGAVMARKOCH 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. I vissa fall har beslutatt sälja delegerats till tjänsteman.

Följande förfaringssätt gäller i april 2012:

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

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

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

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

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

eller enligt taxa av förvaltningschefeller annan delegat.

Generellt sett fungerar processerna väl men åtgärder kan vidtas för att snabba

uppförsäljningsprocessen (många gånger av vikt för köparen) samt förbättra

dokumentationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utarbetat forslag tillhantering. Förslaget behandladesvid

ledningsutskottets sammanträde 15 maj och återremitterades för kompletterande utredning.

Beslutsunderlag

Tf. enhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-04.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 70.

Ledningsutskottets protokoll 2012-06-07, § 83.

Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-15, § 116.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet tillkommunstyrelsen för kompletterande
utredning.

Yngve Berlin (K): bifalltillkommunstyrelsens förslag med tillägg-

3. Byggnader och bebyggda fastigheter säljs av kommunstyrelsen (upp till l mnkr) eller av

kommunfullmäktige.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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4. lndustrimark,såväl med som utan fastställt pris, säljs av kommunstyrelsen (upp till l nmkr)
eller av kommunfullmäktige.

ThomasFalk (SP) och Roland Karlsson (FP): bifalltillRonald Rombrants återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrants m.fl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktige beslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
forslag och Yngve Berlins tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrantsmfl. âterremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet tillkommunstyrelsen for

kompletterandeutredning.

Beslutet skickas tili

Kommunstyrelsen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 116

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÃIVINDENSRAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA
BESLUT lzA KVARTALET2012
Dnr: LKS 12-181-701

Individ- och myndighetsnämnden har upprättat rapport till socialstyrelsen över ej verkställda
beslut 1:a kvartalet 2012.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnämndensbeslut2012-04-25, § 107.

Kommunstyrelsensprotokoll 2012-05-30, § 96.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Individ- och myndighetsnämnden

 

Justerare:
i Utdragsbestyrkande:
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§117

INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE
KOSTNADERNAI SMÄBÃTSHAMNS-OCH GASTHAMNSVERKSAMHETEN
Dnr: LKS 12-195-825

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-05-20 ställt följande frågor till

kommunstyrelsens ordförande avseende kostnaderna i småbåtshamns- och

gästhamnsverksamheten:

1. Enligt de uppgifter jag fått är det verksamheternahemmahamnar, gästhamnar,upplag
och Sjöbodar som utgör en s.k. resultatenhet vars intäkter och kostnader ska gå ihop.
Pâ intäktssidan är det framföralltbåtplatsavgiftens storlek som medför

kostnadstäckmngför dessa verksamheter. Är detta korrekt, är det dessa fyra
verksamheters kostnader som ligger tillgrund för beräkningenav båtplatsavgittema?

2. Vad är skälen tillatt de som har småbåtsplats genom sina båtplatsavgiftei' ska täcka
underskotten i gästhamnsverksamheten?Varför' inte skattekollektivet?(Det har ju
kommunen exempelvis gjort i alla tider när det gällt hanrmverksanmeten,och gör så än

idag). När har kommunfullmäktige fattat beslutorn att gästhamnsverksamhetenska

vara en del av ”småbåtshamnsverksamheten'”?

3. Hemmahamnarnaskostnader ökade mellan 2010 och 2011 med närmare en miljon
(931 tkr för att vara exakt), gästhamnarnaskostnader ökade i samma storleksordning
(696 tkr för att vara exakt). Varför dessa mycket stora kostnadsökningar2011?

4. Lysekilspartietanser att det är oacceptabeltatt gästhamnarnagår med underskott,
2011 med närmare en miljon. Vad avser kommunstyrelsen ordförande göra så att

gästhamnsverksamhetengår plus?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant 2012-05-20.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-05-24, § 91.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga 1:

Nej, det är inte korrekt! Båtplatsemaskostnader och intäkter ligger tillgrund för båtplatsernas
avgifter. Under 2011 skedde betydandeunderhåilsinsatser,på grund av den statusutredning
som presenterades under 2010, som visade på ett stort eñersatt underhåll.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Svar på fråga 2:

Båtplatsavgiñernapåverkas inte om de uppstår underskott i gästhamnsverksamheten,det sker
en särredovisning.

Svar på fråga 3:

Se svaret på fråga 1

Svar på fråga 4:

Det är mycket få kommunala gästhamnai'som går med plus idag. Gästhamnarnaär en viktig
del i besöksnäringen, inte minst för handel och restaurangverksamheterna.Ett alternativ är
andra driftfonnersom ex. entreprenader.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 118

INTERPELL§TION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - VAD ÄR
DET SOM HANDER MED LYSEKILSEKONOMI?
Dnr: LKS 12-198-040

Inge Löfgren (MP) har i interpellation 2012-05-21 ställt följande ñägor tillkommunstyrelsens
ordförande om konnnunens ekonomi:

0 Vad är orsaken tillkommunens dramatiska förändring på det ekonomiska området?

o Varför redovisades inte den kraftigt förändrade ekonomiska situationen på
kommunfullmäktige26 april?

Beslutsunderlag

Inge Löfgrens interpellation 2012-05-21.
Kommunfuilrnäktigesprotokoll 2012-05-24, § 90.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får' ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Vad är orsaken tillkommunens dramatiska förändring på det ekonomiska området?

Svar:

Se tertialrapporten per 2012-04-30 (ärende 3 i dagens fullmäktigelista).
Varför redovisas inte den kraftiga förändrade ekonomiska situationenpå kommunfullmäktige
26 april?

Svar:

Enligt reglerna så är det tertialrapporterna som redovisas för fullmäktige.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 119

INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEANG. GRATIS
EL TILL HUSBILAR
Dnr: LKS 12-223-519

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 20l2»06-10 ställt följande ñågor till
kommunstyrelsens ordförande ang. el tillhusbilar:

1. Hur har det från början varit tänkt att ta betalt av de husbilarsom vill ha ström

och villkunna göra rätt för sig? (De eluttag som kommunen ställt till förfogande är försedda
med ett lock, som kan låsas upp med nyckel, såvitt jag sett är alla eluttag olästa. Konceptet
Verkarminst sagt föråldrat).

2. Om det nu inte tas upp betalning,vilkennämnd/styrelserespektive enhet
ansvarar för denna gratisel? Vem och när har beslut tagits om att leverera gratis el?

3. Om nu kommunstyrelsen accepterar att förse besökandehusbilarmed gratis
ström, anser jag att de ”förtroendevalda” som står bakom detta ska vara beredda att betala
detta ur egen ficka. Skulle kommunstyrelsen inte få ansvarsfrihet, kan jag tänka mig att själv
sålla mig till dem som yrkarpå skadeståndmot dessa kommunstyrelsepolitilçer.Sympatiserar
du, Roland Karlsson, med detta ”resonemang”?

Tänkerkommunstyrelsens ordförande göra något åt detta eller ska skattebetalarnai Lysekils
kommun även fortsättningsvis få betala besökandehusbilarselkonsumtion?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-06-10.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga 1:

Från och med l maj betalasavgiften mot kvitto tillhanmansvarig,som åker runt och tar upp
betalt. Det går också att betala elavgiñen direkt i automaternavid Fiskhallen, Havsbadet och
Norra hamnen.

Svar på fråga 2: Se fråga l

Svar på fråga 3: Se fråga l

Svar på fråga 4: Se fråga l

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 120

INTERPELLATIONTlLL KOMMUNSTYRELSENSÖRANDE OM SÄNKT
ARRENDEAVGIFTFOR KOLHOLMARNA AB SAMT FORDELNING AV

KOSTNADERFÖR BOLAGETSVD
Dnr: LKS 12-232-325

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-06-14 ställt följande frågor till

kommunstyrelsens ordförande om sänkt arrendeavgift för KolholmarnaAB samt fördelning
av kostnader för bolagets VD:

1. Roland Karlsson var ordförande i KolholmarnaAB, alltså den part som

riktade en hemställan till kommunen. Vem i kommunen tog beslut om att

gå med på att sänka arrendeavgiftenrespektive ta över personalkostnaden
för Olof Österberg? Var det ekonomintskottetmed Roland Karlsson som

ordförande, eller var det kommunstyrelsens ledningsutskottmed Roland
Karlsson som ordförande, eller var det kommunstyrelsen med Roland
Karlsson som ordförande? Eller fattade Roland Karlsson beslutpå egen
hand med hänvisning tilldelegation? Eller har beslutet tagits på
tjänsternannanivå?

2. Besluten om intäktsbortfallet respektive kostnadsökningen skulle enligt
kommunallagenvara finansierade, d.v.s. finansieringav dessa poster skulle
Varit föremål för beslut i kommunfullmäktige. Varför har inte detta ägt
rum?

3. Den minskade arrendeintäktennförkommunen och de ökade

personalkostnadernaför Olof Österberg, hur mycket uppgick dessa till?

4. Frågeställningarnaovan sätter fingret på många frågor, ska vi ha bolag när

insyn och transparens är så illasom i detta fall, ska vi ha utskott när få vet

var beslut e entli en fattas, ska samma personer få sitta i s relser/nämnderg g
som har ”rnotpartsförhållanden(exempelvis den ena parten leverantör, den

andra kund). Vad gör du dig för tankar om dessa frågeställningar?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-06-14.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga 1:

KolholmamaAB har inte anhängiggjort frågan hos kommunen. Den har därför inte varit

föremål för politisk behandling.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Svar på fråga 2:

Se fråga l.

Svar på fråga 3:

Som framgår av Gärde Wesslaus rapport föreslås fortsatt utredning avseende ekonomiska

förhållandenmellan KolholmarnaAB och Lysekilskommun. Interpellationens frågor är av

detta slag och ingår i det fortsatta utredningsarbetetunder kommunchefens ledning.

Svar på fråga 4:

Frågan om huruvida kommunal verksamhet skall bedrivas i bolagsform kommer noga att

övervägas framgent. De politiskapartierna har ett stort ansvar i att nominera kandidater på ett

sådant sätt att risken for intressekonflikterundviks.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 121

INTERPELLATION_TILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM
FÖRTROENDETFÖR POLITIKEN OCH DE POLITISKA FORETRÄDARNAI

LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-243-000

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande 2012-06-24 tagit
upp frågan om brister i förtroendet för politiken och de politiska företrädarna i Lysekils
kommun och redogjort för några förslag som syftar till att öka förtroendet.

Följande fråga ställs tillkommunstyrelsens ordförande:

Lysekilspartiethar i interpellationen lämnat förslag på sådant partiet anser vara nödvändigt
för att på sikt återvinna ett förtroende. Har kommunstyrelsens ordförande andra förslag för att

allmänheten ska få förtroende för politikenoch de politiska företrädarna i Lysekilskommun?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-06-24.

Kommunfullmäktige godkänner att inteipeliationenfår ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

En arbetsgrupp sitter förnärvarande och arbetarmed frågor, runt hur den politiska
organisationen skall formas för framtiden. Frågeställningar om detta är, vad jag förstår, under

utskick tillde politiskapartierna. En översyn rollernapekar utredarna på att det bör ses över.

Vilketockså Rombrant anför i sin interpellation. Att ombildaledningsutskottet och

ekonomiutskottet, tiil ett utskott, är en fråga som jag tycker är angelägen att diskutera och jag
kan se fördelar att bildaett utskott. KolholmarnaAB:s framtid har diskuteras åtskilligagånger
och jag tycker precis som Rombrant att det är dags att gå från ord tillhandling. Jag har heller

inget emot att vi ser över Lysekilsstads hus AB. En lång rad åtgärder för att förbättra

förutsättningama, inte minst organisatoriskt och ekonomiskt är på väg att genomföras.
Åtgärder som vi på grund av resursbrist inte klarat att genomföra. Idag på fullmäktige har vi

haft uppe frågor som är mycket väsentliga för framtiden bi.a. ”Handlingsplanför budget i

balans 2012 och plan för 2013 - 2014”. Nämnda plan kommer att följas av en projektplanpå
över 30 olika punkter som kommer att bearbetas inför budgetbesltltet i november2012.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 122

INTERPELLATIONTILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM SYFTET
MED ATTDELA PÅ FAKTURANPÅ 3,2 MNKR FRÅN BOHUSGJUTERIET
Dnr: LKS 12-244-040

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-06-24 ställt följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande:

Varför kom ni överens om att dela den ursprungliga fordran på dryga 3,2 mkr inkl. moms till
Bohusgjuteriet AB i flera delar (där den första fakturan var 990 tkr med förfall i december
2011, den andra på 971 tkr med förfall i februari 2012 och den tredje ännu ej framställd), trots
att leveransernaoch arbetet hade utförts våren 2011?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2012-06-24.

Kommunfullmäktigegodkänner att interpellationen får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Efter samtal med Bohusgjuteriets ledning under hösten 201 l, (där jag var mycket starkt
kritisk till de genomförda åtgärderna), reducerades beloppet med drygt 300.000 kronor.
Splitringen av fakturan skedde på grund av att rätt kommunalt organ skall bära sina
investeringar, d.v.s. att enheten för småbåtshamnarbar den del som var att hänföra till
reinvestering av ny brygga. Det kvarstående, som är huvuddelen av beloppet skall belasta
etableringsåtgärder, då det gäller tillskapandeav nya arbetstillfällen.

Hittillsrör det sig om ett 40 tal nya arbetstillfällenoch beräknasbli flernär verksamheternaär
i gång för fullt. Kostnaderna skall så långt som möjligt täckas i avtal med brukarna.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 123

VAL AVREVISORER I FONDERKSTIFTELSERSAMT I RIKSBYGGENS
KOOPERATIVAHYRESRATTSFORENING
Dnr: LKS 10-380-101

Revisorer skall utses i fonder och stiftelser samt en revisorsersättare i Riksbyggens
Kooperativa Hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S):

Samfond nr l for utbildning- Anders Henriksson (S)
Samfond nr 2 socialt ändalnålLysekjl-Lyse församling - Olle Krischansson (FP)
Samfond nr 4 socialt ändamål Brastad o Bro - Anita Larsson (C)
Hilduro GustafNybergs Minnesfond - Arne Lundqvist (M)
Assermans Stiñelse - Arne Lundqvist (M)
Minnesfondenefter Elof 0 Margit Hellman - Leif Bergius (S)
Stiftelsen Gertrud Karlssons fond Lysekilshemmet- Anita I Andersson (S)
Stiftelsen Gertrud Karlssons fond Gullmarsskolan - Anita I Andersson (S)
Revisorersättare tillRiksbyggens Kooperativa hyresrättsförening Lysekilsäldrebostäder - Leif
Bergius (S)

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande revisorer och revisorsersättare under
innevarandemandatperiod:

Samfond nr 1 för utbildning- Anders Henriksson (S)
Samfond nr 2 socialt ändamålLysekil-Lyseförsamling - Olle Krischansson (FP)
Samfond nr 4 socialt ändamål Brastad o Bro - Anita Larsson (C)
Hilduro Gustaf Nybergs Minnesfond - Arne Lundqvist (M)
Assermans Stiftelse - Arne Lundqvist (M)
Minnesfonden etter Elof o Margit Hellman - LeifBergius (S)
Stiftelsen Gertrud Karlssons fond Lysekilshemmet- Anita I Andersson (S)
Stiftelsen Gertrud Karlssons fond Gullmarsskolan - Anita I Andersson (S)
Revisorersättare tillRiksbyggens Kooperativa hyresrättsforening Lysekilsäldrebostäder - Leif
Bergius (S)

Beslutet skickas till

Respektive revisor
Ekonomienheten
Riksbyggens Kooperativa hyresrättsforening Lysekilsäidrebostäder,Vänersborg

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 20 l 2-06-27--28 59 (6 l)

§ 124

VAL AVERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSEN
Dnr: LKS 10-3 80-101

Hans Nordlund (M) avsade sig tidigare under året uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

Nominering

Mats Karlsson (M): att som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Fredrik Lundqvist (M),
Lysekil.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Fredrik Lundqvist (M) tillny ersättare i
kommunstyrelsen t.0.m. 2014-12-31.

Beslutet skickas till

Fredrik Lundqvist
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:

53 w ä? “Ãá 1G C/KD



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-06-27--28 60 (61)

§ 125

FYLLNADSVALEFTERCHRISTINA RÖRVALL-DAHLBERG(C)
Dnr: LKS 10-380401

Christina Rörvall-Dahlberg(C) har avsagt sig alla sina politiska uppdrag fr.o.rn. 2012-07-01
varför fyllnadsval Inåste ske.

Nominering

Roland Karlsson (FP):

Ledamot i kommunstyrelsen m Christer Hammarqvist (C), Brastad
Ersättare i kommunstyrelsenz Fredrik Christensson (C), Lysekil
Ersättare i styrelserna för KolholmarnaAB och LysekilsHamn AB- Christer Hammarqvist
(C), Brastad.
Ersättare i styrelsen för Lysekils Stadshus AB- Fredrik Christensson (C), Lysekil.
Ledamot i miljöberedningen,tillikaordförande - Fredrik Christensson (C), Lysekil

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ledamöter och ersättare t.o.m. 2014-12-3 l:

Ledamot i kommunstyrelsen- Christer Hammarqvist (C), Brastad
Ersättare i kommunstyrelsen- Fredrik Christensson (C), Lysekil
Ersättare i styrelserna för KolholmarnaAB och LysekilsHamn AB - Christer Hammarqvist
(C), Brastad.
Ersättare i styrelsen för LysekilsStadshus AB - Fredrik Christensson (C), Lysekil.
Ledamot i miljöberedningen,tillikaordförande - Fredrik Christensson (C), Lysekil

Beslutet skickastill

Samtliga valda
Lysekils Stadshus AB
LysekilsHamn AB
KolholmamaAB
Samhällsbyggnadsfowaltningert
Nämndsekretariatet
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-06-27--28 61 (61)

§ 126

AVSÄGESLEFRÅN UPPDRAG SOM ERsÅrjrARE I LYSEKIL-SOTENÄS
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNAMNDSAMT FYLLNADSVAL
Dnr: LKS 10-380-101

Fredrik Christensson (C), Lysekil,har avsagt sig uppdraget som ersättare i Lysekil-Sotenäs
gymnasie- och vuxenutbildningsnänmdfrom. 201207-01.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen och framföra ett tack for det arbete
som nedlagts.

Nominering

Fredrik Christensson (C): att utse Carina Granath(C), Brastad, tillny ersättare i Lysekil-
Sotenäs gymnasie- och vuxenutbiidningsnämndfrom. 2012-07-01.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Carina Granath(C), Brastad, tillny ersättare i Lysekil-
Sotenäs gymnasie-och Vuxenutbildningsnämndfr.0.m. 2012-07-01 t.o.m. 2014-12-31.

Beslutet skickastill

Fredrik Christensson
Carina Granath
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden
Nämndsekretariatet
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:


