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§214

BUDGET 2013
Dnr: LKS 12-424-041

Den sammanställda Tertialrapporten tom augusti 2012 innehålleren helårsprognos som i likhet
med vårens prognoser visar stora underskott i verksamheten.
Skatteprognoser med vikande eller obetydliga ökningar i befolkningstalen samt vikande

konjunktur har visat att intäktsidan inte kommer att ge utrymme för dagens kostnadsnivåer.
Den senaste och nu gällande prognosen visar en total intäkt på 723 mnkr vilketkan jämföras
med innevarandeårs på 713 mnkr.
Med Litgångsprlnkt från teitialrapporten prognosticeras ett resultat exklusive engångsintäkter
om -8 mnkr vilket är drygt 19 mnkr lägre än budgeterat. Utgångsläget för nästa år medför
därför en stor utmaning för kommunen med stora effektiviseringskrav.
Kostnadsnivåernaförändras nästa år motsvarande 2,5 % inklusive löneökningar. Dessa medför

kostnadsökningarmotsvarande 20 mnkr. Med fastställda resultatmål tillkommerytterligare
minst 11 mnkr. Nästa års budget kommer att kräva resultatförbättringar om ca 30 mnkr.

Det budgeterade resultatet enligt balanskravet för 2013 uppgår till 15,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-11-06 med bilagor

Yrkanden

Roland Karlsson (FP):
0 Att Samhällsbyggnadsförvaltningenhar det samlade ansvaret för omstrukturering av

lokaler och försäljning av fastigheter.
o Att fritidsverksamheteninkluderande ansvaret för kommunens badplatser, samt

naturvårdsuppdraget från och med 1 januari 2013 överförs tillkommunstyrelsen och

integreras i Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetenheten.
0 Att ansvaret för allmänkulturen överförs tillkommunstyrelsen och integreras i

näringslivsenheten.
0 Att kommunfullmäktigestidigare beslut om att resultatet 2014 skall uppgå till 3 % av

skatteintäkter, fastighetsskatt och utjämningsbidragändras till 2 % 2015 med delmålet
att 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och 2015 2 %.

o Att Il miljonerkronor avsätts i en kommungemensamomstruktureringsfond för

genomförande av handlingsplanens32 punkter.
o Att den politiska styrningen sker i enlighet med förslag till program för förändrings-

och utvecklingsarbetet.
o Att komplettera budgetdokumentetmed inriktningsmålför år 2013.

- Obligatoriskverksamhet skall genomföra resultatförbättring
- Kommunens bidrag skall i ökad utsträckning gå tillverksamhet på bekostnadav lokaler
- Kommunens bidragskall i ökad utsträckning gå tillbarn och ungdomar
- Kommunal verksamhet skall i ökad utsträckning ske i föreningsdrift och i privat regi

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Yngve Berlin (K):
e Att den kommunalantdebiteringen20l 3 fastställs till 22.56

o Att avstå överskottsmåi för 2013

e Avslagpå förvaltningens första attsats att fastställabudget för 2013 i enlighet med

upprättat förslag.
o Avslagpå fjärde attsatsen att uppdra åt styrelser och nämnder att ansvara för att

handlingsplanensåtgärder fullföljs
e Avslagpå femte attsatsen att uppdra åt förvaltningar och verksamheter att genomföra

och delta i projekt och åtgärder för verkställahandlingsplanen

Inge Löfgren (MP):
o Att en detaljbudget tas fram

e Att all icke obligatorisk verksamhet läggs in under kommunstyrelsen
o Att samtliga utskott dras in

lan-OlofJohansson (S):
o Avslagpå förslaget att förändra de ñnansiellemålen

o Att budgetbehandlingeni fullmäktige sker på decembermötet

Mats Karlsson (M): bifalltill förvaltningens förslag och Roland Karlssons yrkanden

Bo Göthesson (S) och Inge Löfgren (MP): bifalltillJan-OlofJohanssons yrkanden

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag att uppdra åt ekonomienheten att under 2012 färdigstälia
förslag tillekonomistyrningsprincipersom omfattar en kombinationav målstyrningoch

budgetstyrning.

Proposition på föwaltningens förslag att uppdra åt ekonomienhetenatt säkerställa en

planeringsprocess som omfattarplaneringpå 1-3 år och 1 årig detaljbudget, målstyrning,
direktiv och budgetanvisningat'på koncenmivå.

Propositionpå förvaltningens förslag att uppdra åt styrelser och nämnder att ansvara för att

handlingsplanensåtgärder fullföljs mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Proposition på förvaltningens förslag att uppdra åt förvaltningar och verksamheteratt

genomföra och delta i projekt och åtgärder för verkställahandlingsplanenmot Yngve Berlins

avslagsyrkande.

Proposition på förvaltningens förslag att uppdra åt kommunchefen att leda samt fördela
ansvaret för att kommun- och koncerngemensammaaktiviteter verkställs.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt Samhällsbyggnadsförvaltningenhar det
samlade ansvaret för omstrukturering av lokaler och försäljning av fastigheter.

Proposition på Roland Karlssons mil. yrkande att fritidsverksamheteninkluderandeansvaret

för kommunens badplatser, samt naturvårdsuppdraget från och med l januari 2013 överförs till

kommunstyrelsen och integreras i Samhälisbyggnadsföivaltningen/fastighetenheten.

Proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt ansvaret för allmänkulturen överförs tiil

kommunstyrelsen och integreras i näringslivsenheten.

Propositionpå Roland Karlssons m.fl. yrkandeatt Kommunfullmäktigestidigare beslut om att

resultatet 2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsskatt och utjämningsbidrag
ändras till 2 % 2015 med delmåletatt 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och
2015 2 °/o mot Ian-OlofJohanssons mil. avslagsyrkande.

Propositionpå Roland Karlssons mil. yrkandeatt ll miljonerkronor avsätts i en kommun-

gemensam omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens32 punkter mot

Jan-OiofJohanssons mfl. avslagsyrkande.

Proposition på Roland Karlssons m.fl. yrkande att den politiska styrningen sker i enlighet med

förslag tiliprogram för förändrings- och utvecklingsarbetet.

Proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt ge kommunchefenuppdraget att föreslå

revidering av kommunens delegationsordningaroch att i anslutning till detta anpassa
kommunens ledningsorganisation i överenstämmelse med ansvar och befogenheter i de nya
delegationsordningarna.Kontinuerlig rapportering sker tillkommunstyrelsens ledningsutskott
med slutrapportering till kommunstyrelsen i mars 2013.

Propositionpå Roland Karlssons mil. yrkandeom komplettering av budgetdokumentetmed

inriktningsmålför år 2013.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt den kommunalautdebiteringen2013 fastställs till
22:56.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt avstå överskottsmålför 2013.

Proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeatt kommunfullmäktigeskall behandla
kommunstyrelsens forslag tiii budget 2013 på sitt decembersammanträde.

Propositionpå Inge Löfgrens yrkandeatt en detaljbtldget skall utarbetas.

Proposition på Inge Löfgrens yrkandeatt all icke obligatorisk verksamhet läggs under

konnnunstyrelsen.

Propositionpå Inge Löfgrens yrkandeatt samtliga utskott skall dras in.

Propositionpå förvaltningens forslag att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils
Stadshus AB:s låneforpliktelserupp tillett totalt högsta lånebeloppom 116 735 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå förvaltningens förslag att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils-
Bostäder ABzs låneföipliktelsei'upp till ett totalt högsta lånebeloppom 485 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

Proposition på förvaltningens förslag att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i Lysekil
ABzs låneföipliktelsei'upp till ett totalt högsta lånebeloppom 266 971 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Propositionpå förvaltningens förslag att såsom för egen skuld ingå borgen för Kolholmarna
ABzs låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebeloppom 15 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Proposition på förvaltningens förslag att i övrigt fastställabudget för 2013 i enlighet med

upprättat förslag mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att uppdra åt ekonoinienheten att

under 2012 färdigställa förslag tillekonomistyrningsprincipei'som omfattaren kombinationav

målstyiningoch budgetstyrning och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att uppdra åt ekonomienhetenatt

säkerställa en planeringsprocess som omfattar planeringpå 1-3 år och 1 årig detaljbudget,
målstyrning,direktiv och budgetanvisningai'på koncemnixrå finner att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att uppdra åt styrelser och nämnder
att ansvara för att handlingsplanensåtgärder fullföljs mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch
finner att kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att uppdra åt förvaltningar och
verksamheteratt genomföra och delta i projekt och åtgärder för verkställahandlingsplanenmot

Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att uppdra åt kommunchefen att leda

samt fördela ansvaret för att kommun- och koncerngemensammaaktiviteter verkställsoch
filmeratt kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt Samhällsbyggnads-
förvaltningen har det samlade ansvaret för omstrukturering av lokaler och försäljning av

fastigheter och finner att kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland Karlssons mil. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl. yrkandeatt fritidsverksamheten
inkluderandeansvaret för kommunens badplatser, samt naturvårdsuppdraget från och med
1 januari 2013 överförs tillkommunstyrelsen och integreras i Samhällsbyggnadsförvaltningen/-

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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fastighetenheten och finner att kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland Karlssons mfl.

yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mil. yrkandeatt ansvaret för allmän-
kulturen överförs till kommunstyrelsenoch integreras i näringslivsenheten och finner att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaRoland Karlssons mfl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl.yrkandeatt Kommunfullmäktiges
tidigare beslutom att resultatet 2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsskattoch

utjämningsbidragändras till2 % 2015 med delmålet att 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014
1,2 % och 2015 2 % mot Jan-OlofJohanssons mfl. avslagsyrkandeoch finner att

kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland Karlssons mfl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl. yrkandeatt l 1 miljonerkronor
avsätts i en konnnungernensamomstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens
32 punkter mot Jan-OlofJohanssons mfl. avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen
beslutarbifallaRoland Karlssons m.fl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons m.fl. yrkandeatt den politiska styrningen
sker i enlighet med förslag tillprogram för förändrings-och utvecklingsarbetetoch finner att

kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland Karlssons m.fl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl.yrkandeatt ge kommunchefen

uppdraget att föreslå revidering av kommunens delegationsordningaroch att i anslutning till
detta anpassa kommunens ledningsorganisation i överenstämmelse med ansvar och
befogenheter i de nya delegationsordningarna.Kontinuerlig rapportering sker till
kommunstyrelsens ledningsutskott med slutrapportering till kommunstyrelsen i mars 2013 och
finner att kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland Karlssons mil. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons m.fl. yrkandeom komplettering av

budgetdokumentetmed inriktningsmålför år 2013 och finner att kommunstyrelsenbeslutar
bifallaRoland Karlssons m.fl. yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt den kommunalautdebiteringen
2013 fastställs till22:56 och finner att kommunstyrelsen beslutaravslå Yngve Berlins yrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill Yngve Berlins yrkande

Nej -röst för avslag

Omröstningsresultaf

Kommunstyrelsenbeslutarmed 1 ja-röst, 6 nej-röster och 4 ledamöter som avstår, att avslå
Yngve Berlins yrkande. (Se omröstningsbilaga)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt avstå överskottsmålför 2013 och
finner att kommunstyrelsen beslutaravslå Yngve Berlins yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeatt kommunfullmäktigeskall
behandlakommunstyrelsens förslag tillbudget 2013 på sitt decembersammanträdeoch finner
att kommunstyrelsen beslutaravslå .Tan-OlofJohanssons yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeatt en detaljbudget skall utarbetas
och finner att kommunstyrelsenbeslutaravslå Inge Löfgrens jnkande.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeatt all icke obligatorisk verksamhet
läggs under konnnunstyrrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutaravslå Inge Löfgrens
yrkande.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeatt samtliga utskott skall dras in och
finner att kommunstyrelsen beslutaravslå Inge Löfgrens yrkande.

Ordföranden ställer proposition på att såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsStadshus
ABzs låneföipliktelsei*upp till ett totalt högsta lånebeloppom 116 735 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och finner att kommunstyrelsen beslutarbifallaenligt
förvaltningens försiag.

Ordföranden ställerproposition på att såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsBostäder
ABzs låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebeloppom 485 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaenligt
förvaltningens förslag.

Ordföranden ställerproposition på att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i Lysekil
AB:s låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebetoppom 266 971 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaenligt
förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på att såsom för egen skuld ingå borgen för KolholmarnaAB:s
låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebeloppom 15 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaenligt förvaltningens
förslag.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att i övrigt fastställabudget för 2013
i enlighet med upprättat förslag mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner att

kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt ekonomienhetenatt under 2012 färdigställa förslag
tillekonomistyrningsprincipersom omfattar en kombinationav målstyrningoch
budgetstyrning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt ekonomienheten att säkerställa en planeringsprocess
som omfattarplaneringpå l-3 år och 1 årig detaljbudget, målstyrning,direktiv och
budgetanvisningar*på koncernnivå.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt styrelser och nämnder att ansvara för att

liandlingsplanensåtgärder fullföljs.

Kommunñillmäktigebeslutaratt uppdra åt förvaltningar och verksamheteratt genomföra och
delta i projekt och åtgärder för verkställahandlingsplanen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunchefen att leda samt fördela ansvaret för att
kommun- och koncerngemensammaaktiviteter verkställs.

Kommunfullmäktigebeslutaratt Samhällsbyggnadsförvaltningenhar det samlade ansvaret för
omstrukturering av lokaler och försäljning av fastigheter.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fritidsverksamheteninkluderande ansvaret för kommunens
badplatser, samt naturvårdsuppdraget från och med 1 januari 2013 överförs till
kommunstyrelsen och integreras i Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetenheten.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ansvaret för allmänkulturenöverförs tillkommunstyrelsen
och integreras i näringslivsenheten.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunfullmäktiges tidigare beslut om att resultatet 2014
skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsskattoch utjämningsbidragändras till 2 % 2015
med delmâlet att 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och 2015 2 %.

Kommunfullmäktigebeslutaratt 11 miljonerkronor avsätts i en kommungemensam
omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens32 punkter.

Kommunfullmäktigebeslutaratt den politiska styrningen sker i enlighet med förslag till
program för förändrings- och utvecklingsarbetet.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge kommunchefenuppdraget att föreslå revidering av

kommunens delegationsordningaroch att i anslutning till detta anpassa kommunens
ledningsorganisation i överenstämmelse med ansvar och befogenheter i de nya
delegationsordningarna.Kontinuerlig rapportering sker tillkommunstyrelsens ledningsutskott
med slutrapportering tillkommunstyrelsen i mars 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt komplettera budgetdokurnentetmed inriktningsmålför år
2013.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfulfmälctigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils Stadshus ABzs
låneföipliktelserupp till ett totalt högsta lånebelopp om 116 735 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LysekjlsBostäderABzs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 485 000 000 kr, jämte därpå Eöpande
ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i Lysekil ABzs
lånetöipliktelserupp till ett totalt högsta lånebelopp om 266 971 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen for KolholmalnaABzs
låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebeloppom 15 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt fastställa budget för 2013 i enlighet med upprättat
forslag.

Reservation

Yngve Berlin (K): skriftlig reservation

Jan-OlofJohansson (S): blank reservation till förmån för egna yrkanden

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (14)
Kommunstyrelsen 2012-11-14

OMRÖSTMNGSBILAGA

Ärende § 214
NÄRVARANDE    

 

OMRÖSTNING
Nr

NEJ AVST.________IIIII%är

Vi

M

><

N

V.

Roland Karlsson (FP)
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwail

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christer Hammarqvist
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

áêEâêågg
Z

Margareta Lundqvist (S) x

inge Löfgren (MP) x

Yngve Berlin (K)-
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)-
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)
Fredrik Lundqvist Ersättare (M)
Fredrik Christiansson Ersättare (C)
Torbjörn Stensson Ersättare (S)
Ann-Mari Söderström Ersättare 155B li

<s> _|-__
Per-GunnarAhlström Ersättare x

Håkan Smedja Ersättare (v)l
/"\5 i  y

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Reservation, HS fiireiag tlii kommunal Budget för 2613.

Pâ onsdagens Kornmunstyreisemöre kom vi som vanligt väl förberedda och pålästa
på de förslag och de siffror som levererats som beslutsunderlag.Vi blev inte
förvånade men det är anmärkningsvärtab: kommunalrådet strax före beslut levererar

ytterligare papper på bordet, med minst Ii' nya yrkanden om ekonomi och

omorgenlserlng. Dessa nvkomponerade förslag förändrar inte vår Qrundkrltik mot

budgetförslaget men Aillansens representanter l kommunstyrelsen måste ha

missuppfattatvänsteropposltionenskrav på "pappren på bordet".

kommunistiska Partiet är definitivt inte mot organisationsförändringarom det gynnar
medborgarna på kort och iäng sikt. Det var därför vi sade nej 'tili bolaglseringen av

kommunal verksamhet. I utmaningen om kommunal bolaglsering, beställd av KS och

giord av konsulrñnnan PWC l Båstad (21303) talar konsulten klartext.

Under rubriken inom TILL KOMMUNALA BOLAG, skriver man. 'fritt förpacka
rerkâamherenIeftABunderrättaravvecklingoch fårsärjrnfrrg av en kommunal
verksamhetaavsett köpare? sann* 'ger en ökadmarknadslegitfnrfrerinom

avregleradesektoreroch branscher (eroch bostad) etc. ”sidan 24 l konsuälrapporten.
Under rubriken, "För och nackdelarmed verksamhetsform l bolag” skriver utredaren.

'Bølagsformenförenklarvid fänrägrirfng - all:ärpaketerat."

Till detta sade vi nej och förespråkade Istätlet en kommunal organisation nred

optimalt samutnyttjandeav resurser och respekt för de anställdas kompetens.

bien nu är det "paketerat" för dyra pengar och en regering som inte kan stava till
"hela landet skall leva" har medvetet undergrävt de kommunala ekonornlerna.
Tillsammans med lokala projekt och investeringar som saknat realistiska ekonomiska
kalkylerhar det :räddare för nedskärningaroch utförsäljning av kommunaia tillgångar

Detta är den kommunala budgetens förutsättningar rent Ideoiogiskt. Och l siffror

betyderdet att 2013 års verksamhet skall klaras med nedskärningar på 30 miljoner.
Vi kan inte acceptera detta och föreslår att kommunaiskatten höjs med 5D öre och
att man slopar överskottskravet på ca 15 miljoner. Man lägger inte pengar på en

sparbüssa om det behövstill medicin. kommunalskattenär en börda för ekonomiskt

svaga medborgare, aren det stâlbadsom väntar om vi avstå en skattehöjning
drabbar sanama grupp ännu värre och enslcilgare.

När regering och riksdag vägrar ñnanslera den verksamhet man lagstadgar för
kommunen och bäddarför utförsäljning av medborgarnasegendom så kan vi bara

Vädla tili den lokala sofldarlteêen.

I kommunstyrelsenvann inte vårt förslag gehör och det blev 6 mot 1 och 4 avstod!
Vi reserverar oss mot KS förslagjgl kommunal budget för 2013.

Yngve Berlin KP fåfånge-ä.ägââräøfffiiiáezüêøwae........ Lysekil den .15 november2012
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FÖRSLAG TILLMÅL FÖR KOMMUNFULLMÄKTlGE2013
Dm: LKS 12-426-100

Lysekilskommun inledde under 2007 ett mål- och kvalitetsarbete, som bla. resulterade i
kommunövergripandemål som antogs av kommunfullmäktigeoch trädde i kraft 2008. Målen
tog sin utgångspunkt i den av kommunfullmäktigeantagna visionen i juni 2006. De
kommunövergripandemålenhar sedan dess inarbetats i det system (Stratsys) som används för
Llppföljning av ekonomi och verksamhet i teitialrapporter och årsredovisningar.

Ett tidigt inslag i kvalitetsarbetetvar också att utarbeta ett personaipolitisktprogram. Detta

antogs av kommunfullmäktige i april 2008. Under samma period påbörjades också arbetet med
miljöledningssystemför kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktigeantog i juni 2012 gemensammaägardirektiv för samtliga bolag i
koncernen. Under 2012 har en ny ekonomistyrningsmodell introducerats i de kommunala
förvaltningarna. Tre koncernkonferenserhar genomförts i syfte att påbörja en

koncerngemensamstyrning av ekonomi och verksamhet. För att lyckasmed detta måste
kommunens och dotterbolagens processer synkroniseras. Genom dialoger med dotterbolagen
kommer detta arbete att successivt kunna utvecklas under 2013 med sikte på att träda i kraft
från 2014.

Visionen för Lysekilskommun är satt till2015. En översyn bör ske under första halvan av

2013 för att kunna ligga tillgrund för målarbetetinför 2014.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-11-06

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställamål för 2013 inom områdena Lärande, Livsmiljö,
Ekonomi,Näringsliv samt Miljömålenligt upprättat förslag.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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BUDGET 2013, KOMMUNSTYRELSENVERKSAMHETER

Redovisning av budget 2013 for kommunstyrelsens Verksamheter.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsennoterar informationen
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