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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson (M) Daniel Nielsen (FP), §§ 188-206
Margareta Carlsson (S) Anette Björrnander' (S), §§ 188-206
Ian-OlofJohansson (S) Jan Ivarsson (M), §§ 186-204
Roland Karlsson (FP) WillyJohansson (S)
Torbjörn Stensson (S)
Camilla Carlsson (FP)
Yngve Berlin (K)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Fredrik Lundqvist (M)
Ronald Rombrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Yngve Larsson (FP)
Siw Lycke (C)
Anneli Strand (S)
EmmaNohrén (MP)
Hans Nordlund (M)
Klas Mellgren (S)
Håkan Smedja(V)
Britt-MarieKjellgren (K)
Kent Carlsson (S)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Eva Leandersson (S)
Marita Fermell-Lagrell (M)
Ann-Britt Jarnedal (LP), §§ 186-188 (del
av)
ThomasFalk (SP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Margareta Lundqvist (S), §§ 186-188 (del
av)
Maria Forsberg (S)
Britt-Marie Govik (FP)
Per-Gunnar Ahlström (K)
Fredrik Christensson (C)
Inge Löfgren (MP)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (Obunden), §§ 186-188
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 35 ordinarie ledamöter och 2 ersättare
närvarande.
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§ 186

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

Länsstyrelsen har i beslut2012-10-10 utsett Anette Björmander tillny ersättare i
kozmnunfullmäktige för Socialdemokraternaeñer Anders Henriksson

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut2012-11-07

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslut samt att hälsa Anette Björmander
välkommentill kommunfullmäktige.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

.S 51x9 ”f”
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§1s7

FÖRSLAG TILL MÅL FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE2013
Dnr: LKS 12-426-100

Lysekilskommun inledde under 2007 ett mål- och kvalitetsarbete, som b1.a. resulterade i
kommunövergripandernål 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 for
uppföljning av ekonomi och verksamhet i tertialrapporter och årsredovisningar.

Ett tidigt inslag i kvalitetsarbetetVar också att utarbeta ett personalpolitisktprogram. Detta

antogs av kormnunfullmäktigei april 2008. Under samma period påbörjades också arbetet
med miljölednlngssystem for konnnunens verksamheter.

Kommunfullmäktigeantog ijuni 2012 gemensamma ägardirektiv för samtliga bolag i
koncernen. Under 2012 har en ny ekonomistyrningsmodellintroducerats 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 for Lysekilskommun är satt till2015. En översyn bör ske under första halvan av

2013 för att kunna ligga tillgrund för målarbetetinñâi' 2014.

Beslutsunderlag

Konnnunchefens tjänsteskrivelse 2012-11-06
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-1 1-14, § 215

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och Torbjörn Stensson (S): bifalltillkommunstyrelsens forslag.

EmmaNohrén (MP): att återremittera ärendet för komplettering av beslutsunderlagetmed
b1.a. mätbara mål.

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet tillkommunstyrelsenp.g.a. irrelevanta
ekonomiskamål.

Håkan Smedja(V) och Thomas Falk (SP): att återremittera ärendet tillkommunstyrelsen for
komplettering.

Torbjörn Stensson (S): avslag på samtliga återremissyrkanden.

 

Justerare: ' Utdragsbestyrkande:

C
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Anneli Strand (S): att stryka punkt 2 under Livsmiljö- ñberforeningsamt stryka punkt 2
under Ekonomi skatteintäkter.

Ajournering

Sammanträdetajourneras under tiden 14.40-14.45. Ordföranden konstaterar, att fullmäktige är
församlat med 35 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på. Emma Nohréns mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
forslag mot Anneli Strands två ändringsyrkandensamt därefter proposition på övriga delar av

kommunstyrelsens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Emma Nohréns mfl. äterremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst for att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 21 ja-röster, l4 nej-röster och 2 ledamöter som avstår att
genom en minoritetsåterrerniss återremittera ärendet (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet tillkommunstyrelsen for
komplettering.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

s
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§ 187
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

- NÄRVARO-/OMRÖSTNINGSLISTA.
_-
11

Jan-OlofJohansson
Roland Karlsson -=
Torbjörn Stensson -l
Camilla Carlsson _-
Yngve Berlin -I
Ann-Charlotte Strömwall
FredrikLundqvist _-
Ronald Rambranr _-
IQas-GöranHenriksson
-2
-I
_-
11
_-
_--K
-2
22
:-
_-
-2
-i
-2
i:
:-
-Ä
i_
11
-I
__--
-2
K-
:Z
_-
_---
-K
-2
22-2
-i
_-

21 14 2

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§1ss

BUDGET 2013
Dnr: LKS 12-424-041

Den sammanställdaTertialrapporten tom augusti 2012 innehålleren helårsprognos som i
likhet med vårens prognoser visar stora underskott i verksamheten.
Skatteprognoser med vikande eller obetydligaökningar i befolkningstalensamt vikande
konjunkturhar 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 utgångspunkt från tertialrapporten prognosticeras ett resultat exklusive engångsintäkter
om -8 mnkr vilketär drygt 19 mnkr lägre än budgeterat. Utgångsläget för nästa år medför
därför en stor utmaning för konnnunen med stora effektiviseringskrav.
Kostnadsniväerna förändras Iiästa är motsvarande 2,5 % inklusive löneökningar. Dessa
medför kostnadsökningarmotsvarande 20 nnikr. Med fastställda resultatmäl tillkommer
ytterligare minst 11 mnkr. Nästa års budget kommer att kräva resultatförbättringar om ca 30
nmkr.

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

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-11-06 med bilagor
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-14, § 214
Protokoll från centrala samverkansgruppen2012-11-19 samt MBL-protokoll 2012-11-26.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med tillägg tillpunkt 10, ”samt ev.

Volymökmngai'i lagstadgad verksamhet.”

Jan-OlofJohansson (S): att ärendet återremitteras i avvaktan på att en genomgång av

respektive forvaltnings budget, med skriftligtunderlag, har gjorts i de olika nämnderna.

Yngve Berlin (K):

1:a att satsen Bifall.

2:a att satsen Bifall

3:e att satsen Avslag

4:e att satsen Avslag
5:e att satsen Avslag (Om det syftar på att ge extra mandat att leda och

genomföra det s.k. 32 punktsprogrammet)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

59» 4175 t "§39
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6:e att satsen

7:e att satsen

8:e att satsen

9:e att satsen

10:e att satsen

11:e att satsen

12:e att satsen

13:e att satsen

14:e att satsen

15:e att satsen

16:e att satsen

17:e att satsen

18:e att satsen

Att:

Att:

Sammanträdesprotokoll
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Bifall

Avslagi den del av yrkandetsom handlar om fritidsverksamhet. I
övrigt bifall.

Avslag

Avslag Till förmån för eget yrkande i ñågan.

Avslag Till fönnån för eget yrkande i frågan av

skattemedlensanvändande.

Avslag Omöjligt att ta beslut om ett förslag som beslutande
församling aldrig fått se.

Avslag Uppdrag och inriktningmåste först dikuteras i de
politiskapartierna.

Avslag Till fönnån för förslaget att satsa på ungdomens hus.

Bifall

Bifall

Bifall

Bifall

Avslag Till förmån för eget yrkandeom förstärkt kommunal
ekonomi samt satsning på bibehållenkommunal service, skola
vård, omsorg och kultur.

Det ungdomspolitiskaprogrammets ambitionmed ett ungdomens
hus går från Vision tillhandling och att medel tillförs ansvarig
nämnd/styrelse.
Att kommunen i skrivelse till regering och riksdag kräver att
kommunernaersätts fullt ut för de merkostnadersom orsakas av

lagtvingande riksdagsbeslut.Exempelvis den under-finansierade
LSS (lagen om särskilt stöd). Att human lagstiftningockså måste
få en human finansiering.

Men anledning av våra avslag på föreslagen budget och egna yrkanden.Föreslår vi.
..

Att

Att

Samt att

kommunñrllmäktigeomprövar oktobemiötetsbeslut om skattesats.

kommunfullmäktige fastställerden kommunalautdebiteringen
2013 till 22:56

Kommunfullmäktigebeslutaratt avstå överskottsmålför 2013.

Håkan Smedja(V): att återremittera ärendet så att ledamöter mil. kan få ett sammanhållet
dokument där de olika nämnderna redovisar konsekvenser.

Justerare:

r i ›/"'\,.nLär.)

Utdragsbestyrkande:
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Inge Löfgren (MP): att återremittera ärendet för att ta fram en detaljbudget per nämnd med
konsekvensbeskrivningar.
Ronald Rombrant (LP), WillyJohansson (S), Anneli Strand (S), Thomas Falk (SP) och Emma
Nohrén (MP): bifalltillåterremissyrkandena.

Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S) och Fredrik Lundqvist (M): avslag på
återremissyrkandena.

Mats Karlsson (M), Fredrik Christensson (C) och Fredrik Lundqvist (M): bifalltill
kommunstyrelsens förslag samt Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Ajournering

Kommunfullmäktigessammanträdeajourneras under tiden 17.45-18.10 varvid nytt upprop
genomförs. Ordföranden konstaterar, att kommunfullmäktigerär församlat med 33 ordinarie
ledamöter och 4 ersättare.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Jan-OlofJohanssons m.fl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag, Yngve Berlins yrkandesamt Roland Karlssons m.fl. tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons m.fl. återremissyrkandemot att
avgöra ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultaf

Kommunfullmäktigebeslutarmed 17 ja-röster och 20 nej-röster att åteirernittera ärendet (se
onnöstningsbilaga).

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunñlllmäktigebeslutaratt återremittera ärendet för komplettering i enlighet med lämnade
återremissyrkanden.

Reservation

Mor beslutet anmäler ledamöterna Roland Karlsson (FP), Fredrik Christensson (C) och Mats
Karlsson (M) blank reservation.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

§14" 271.9
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I NÄRVARO-/OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§1ss

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson

S
FP
K
FP
M
LP
S

FP

SP
FP
S
S

FP
SD

Anders Nilsson WillyJohansson

FP
MP
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

s' «

.i
/253
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§ 139

FÖRSLAG OM FÖRÄNDRING AVANTALET LEDAMÖTERI KOMMUNFULL-
MAKTIGE FR.O.M. KOMMANDE MANDATPERIOD
Dnr: LKS 10-471-104

Kommunstyrelsen tillsattevid sitt sammanträde2012-05-30 en utredningsgrupp för översyn
av den politiska organisationenoch kommunens arvodesbestämmelser.Vid gruppens möte 26
juni ställde sig majoriteten bakom ett förslag att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktigetill 31 fr.o.m. nästkommandemandatperiod. Centerpartiets representant
ställer sig bakom en minskning men endast till 35. Gruppen beslutadeatt skicka förslaget på
remiss tillsamtliga partier i kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagensbestämmelse i 5 kap. 1§ om antalet ledamöter i kommunfullmäktige
skall Lysekilskommun ha minst 31 ledamöteri kommunfullmäktige. I lagen dras en gräns vid
12000 röstberättigade för att ha minst 41 ledamöter. Lysekilskommun hade vid senaste valet
ca lO 500.

Gruppen gjorde bedömningen,att ett kommunfullmäktigemed 31 ledamöter ger en bra
representation av folkviljani allmänna val och samtidigt ger en effektivare organisation med
mindre administrationsamt sparar kostnader för kommunen.

Beslutsunderlag

Utredningsgruppens skrivelse 2012-10-22 med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-1 1-07, § 21 1

Yrkande

Roland Karlsson (FP), Jan-OlofJohansson (S), Ronald Rombrant (LP), Torbjörn Stensson
(S), Hans Nordlund (M), Fredrik Lundqvist (M), och Ann-Charlotte Strömwall (FP): bifalltill
kommunstyrelsens forslag.

Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP), Håkan Smedja(V),Thomas falk (SP) och Emma
Nohrén (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag innebärande att antalet ledamöter i
kommunfullmäktigekommande mandatperiod skall vara oförändrat 41.

Fredrik Christensson (C): avslag på kommunstyrelsens forslag och i stället att
kommunñallmäktige i Lysekilskommun skall bestå av 35 ledamöter from. kommande
mandatperiod.

Propositionsordning

Konnnunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Christenssons yrkandemot Yngve
Berlins mil. avslagsyrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

“ä” å? (Q /øäj
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Christenssons
yrkandemot Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutar
att bifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden meddelar, att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

a) Propositionpå Fredrik Christenssons yrkandemot Yngve Berlins mil. yrkande
för att utse motförslag till huvudförslaget.

b) Proposition på kommunstyrelsens förslag mot det yrkande som

kommunfullmäktigeutser tillmotförslag.

.la-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltilldet yrkandesom kommunfullmäktigeutser tillmotförslag.

Ordföranden ställer proposition enligt punkt a och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt

utse Yngve Berlins mil. yrkandetillmotförslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 28 ja-röster och 8 nej -röster att bifallakommunstyrelsens
förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunfullmäktige i Lysekilskonnnun skall bestå av 31
ledamöter fr.o.m. kommande mandatperiod.

Reservationer

Mot beslutetamnälei' ledamöterna Yngve Berlin (K),Håkan Smedja(V) och Inge Löfgren
(MP) skriftliga reservationer.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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- NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA . VOTERING
§ 189

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST
Mats Karlsson ZZ
Margareta Carlsson 11
ZZ
ZZ
II

CamillaCarlsson
1C
II
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
11
Ã1ZI
II
11
ZZ
§1
11
it
X1
1111
ZZ
II
;Z
11
ZZ
1111
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
1131
11
ZZ
ZZ
1111
it

28 8
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-1 1-29 1 5 (36)
 

Reservation § 211 "förändringav antalet iedarmöten i kf"

Vägen till fullmäktigemajoritetens beslutden 29 nov 2012, att minska antalet

Eedamöterl kommunfullmäktige fr.o.m. kommande mandatperiod har varit lång.

Redan för ett par år sedan tillsattes en politisk grupp bestående av representanter
från samtliga parti. Uppgiften påstod vara förutsättningslös, men när inte gruppen
kom framtill konkreta förslag att krympa den parlamentariskaorganisationen, utan

tvingades lämna ett blankt svar, upplöstes gruppen.

Till nästa utredningsgrupp valdes/utsågs (för säkerhets skull) bara representanter
från alliansen och (s).

I vårt remissvar 'tili förslaget att krympa fullmäktige skrevvi redan 26

augusti 2012, "Problemetär inte antaletfolkvaldapolitiker; administrationenoch

kostnaderna isambandmed detta. (kostnader),arvode tillfullmäktige röstade fär

övrigtkommunistiskaPartiet emot). Problemetär snarareattpoktikensvillkorallt

mer formas ovanfärde kommunaltfolkvalda politikernashuvuden. EU lagsliñning
och regerings/rlksdagsbeslutundermlnerarden kommunala ekonomin och försvårar

mojirglreten för de som engageratsig för air leva upp tillen god och rättvis

kommunalservice.

Onödigt 'obekväma"besluttvingaspå de folkvaldaav nyliberalaprojektoch

avhoppeiz och ovlijanatt la politiska uppdrag är en direktoch logisk följdav detta.

Denna 'iriveck/rirgdkommei'naturligtvisattgöra det ännu svårare for folkvaldaatt

verka i enlighet irzed folkviljan. Vilkennormalt funradmänniska är villigan* låta sig
väljas for att ta 'obekväma”beslutfor folkets vardag, när dollarnalifonareirraökar

och Damfolilgclornenbreder ut sig i landet i rrylioeralisnrerzsanda?

Politikersom har andra visioner än an* lägga sig platt för nyliberalisnzoch social

nedrusür/ng kommeratt få mindre utrymme om detpolitiska /nliwandetirl/nekar."

i remissvaret skrevvi också set dei: var vår övertygelse att "förslagetatt

IIIIIIS/(åanta/etfullmäkllyelerlanroleri,kanoneratt fogas av liknande förslag vad

gäller'nämnder och styrelser i hela den kommunala organisationen. "

:i vår reservation till kommunsivzrelseris beslut?l 1:1, =12 skrev vi

avslutningsvis "Detslora och viktiga är inte 41 eller 31 ledamoten i lill/mäktige.
Det stora och cvlvallicyaproblemetär ;iii (letpoliilskaklimatethårdnar; klaisask/yfiorrra
ökar och den ekonomiska ;Jo/lirker:ger allt' n ;indre llfly/iililütillell irunvanr

,sa2ir7ireill<soygge."

Vi reserverar oss; mot fullmäizügelnajoriteLr-:lis Emsiui att koznmande. filllmäkilgiz:skall

returneras till 33 ordinarie kedarnöter.
ri

kommunistiska Partiet l Yngve Bzarlirl f.:;§53.'..“Ã;::i',.{:;.ingå.... ..'1.›.(jø2[1 2 dczrzember 201.2
i
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Vänsterpartiet Lysekil

Till Kommunfuiintäktige i Lysekil12-11-30

Vänsterpartiet' reseverar sig mot besiut i KF (12-11-29 ärende 5) om

att minska antalet ledamöter i KF från 41 till31.

Kommunallagensbestämmelse är att det minsta antalet är 31 ledamöter. Lysekilskommun hade

enligt utrednängsgtuppen vid senaste valet 1D SOU röstberättigade.Vid närmare granskning visar det

sig att detta är fel. Den riktiga siffran är 11890. tagen kräver att vi har 41 ledamöter om vi haft

lzüüüröstberättigad.Detta betyderatt Lysekilär endast 110 röstberättigade till det att 41 ledamöter

krävs. 11D är et så lågt antal att det inte ens är säkert att vi enligt nuvarande lag kommer ha tillâteise

att ha endast 31 ledamöter. Att utredningsgruppen E sin utredning avrundat1189Dtilâ115GOär inte

bara ett matematiskt fet det borde ogiltigförkiarathela utredningen.

Allmänna vai, fördelning av piatser och des antal är stommen l den representativa demokratin. Detta

är naturiigt vis inte det enda som är viktigt för att åstadkomma fördjupad deltagande demokrati.

Men den representativa dentokratlnär viktig eftersom det är genom omröstning å KF som de

viktigaste beslutskall avgöras.

Fördelningen av piatser i feiirnäktige ligger även tillgrund för hur majoritet kan biida. Då

sammanslagningarmellan partier oftast krävs för detta uppstår felaktigheter. Felaktigheter som gör

att majoritet kan bildasav partier som tillsammanshar mindre av folkets röster bakom såg. Så är det

för tillfället.tvi Fp C Lp Sd med tilisammans48,8 % av rösterna. 5 K Mp V Sköp med tillsammans

50,4% av rösterna. Det visar att det kan ske med 41 ledamöter och det är iiâa nog. Med 31 ledamöter

ökar denna risk.

Att på detta sätt görvalrestrltatet till ett lotteri tycker vi :iratt iråna både demokrati och vanlig sund

rättskänsia. Man kan se detta som ett ytterligare ett steg i riktning mot att gör årornmtrnaipolitikentill

ett spel förgalieriet. En minskad representation stämmerväl överens :ned en minskande

ofientiigsektor.

Den utvecklingen gör att plånbokenstiockiek avgör medborgarnasmöjlighet att styra över* sina

livsvikor. Denaokratinhar genom allmän rösträtt utvecklat samhället från då pengar var helt

synonymt med mest makt. inte bara att beslutandeorgan trä: representerar valmanskåren är viktigt.

Vikttgt är även att stat och kommun har makten över de viktigaste sanrhällstjänsterara och behåller'

gemensamt ägande, l

  
.Vänsiergualiirxt l Lysekil ilåkanSrnetlja

1
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Sammanträdesprotokoll
ZOlZ-l1-29

Nliljöpartiet 2012-12-29
i Lysekil

Reservation om att minska arttalet ledamöteri kommanfnlimälttåge
Kl' 2012-1 F29, ärende 5, § Zll

Med en minskning av antalet ledamöteri konnnuziürllmäktige från nuvarande til till 3E

personer kommer färre kommuninvånareatt deEsa i politiken. Det betyder att

;ttöjiiglreteiratt kunna påverkagemensammauppgifter blir mindre. Dessutom kommer
åter-trakten av nya politiker att cirabbas då det blir färre platser. Lysekil [rar idag en äldre

pülllllâörkñl'som varit med under tiotals år. Det senare visar att Lysekil bör prioritera en

större politisk delaktighet bland invånarna.

Det är av effeklêvitetsskåilsom lcdarnötermr begränsasanger utredaren som lagt
förslaget. Så kan inte vara fallet, anser miljöpartiet,eftersom den borgerliga alliansen
med hjälp av socialdemokraterna fått genom alla Fdresleagnat beslut. Några svårigheter
att gettottlfora ;iolitiska beslut har inte funnits under de Senaste sex åren. Således är det

av andra skäl som den ;uolitiska naajoriteten vill begränsa möjligheternaatt så många
som möjligt av Lysekils invånare kan delta i den demokratiska processen.

ivled över i l 500 rtistberâittigruie iir Lysekil :såra gränsen på l2 G00 personer som är

gränsen lör 41 ledamöter. Det ltan då vara förliastut en' Lysekiå att Eacgränszi antalet
ledamöter till 3! personer. lvled all öyggnaünn som pågår i kommunen kan
im-'ånnrelntnlet snabbt ändras. Kommunen har som :nål att öka befolkningentill över

15000 personer.

l\=lecl llirslaiget att nainslta :antalet politiker är risken uppenbar' att konununeit far en

toppstyrd organisation diir avståndet till kommunens invånare blir allt större. ivled ?árrc

partier och ?fine ledamöter så kommer' lilllrnêiktigeatt bli tystare. Det blir svårare att lir

en öppen och granskande opposition. Samtidigt blir det svårare för nya partier att

etablera sig i Lysekil.

/

,

' ' ' x.
i

1,: »när ”(4511 ) k* H

lnlgr Löfgren

Utdragsbestyrkande:
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§ 190

MEDBORGAIQFÖRSLAG - BASTUv11) STRANDEN1 RÖDBERGSVIK
Dnr: LKS 10-291-260

Norra Skaftö Samhällsförening har kommit med förslag om en bastu med tillhörandetoalett
uppförs på fastighet Evensås 1:60, Rödbergsvik.Fastigheten ägs av kommunen.

Enligt förslaget ska kommunen stå för material tillbyggnationen,samt anslutningsavgifterför
VA och el. Föreningen utför byggnationenoch svarar för löpande kostnader, drift och skötsel.

Den föreslagnakommunalakostnaden bedöms uppnå till ca 2-300 tkr, och även om bastu är

en trivselskapande verksamhetär det tveksamt om investeringsmedel bör avsättas för detta
ändamål. Kommunenbör vara beredd att arrendera ut mark om Norra Skaftö
Samhällsförening villgenomföra projektet i egen regi.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-08-09.
Kormnunfullmäktigesprotokoll 2010-08-19, § 100.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteyttrande 2010-08-24.
Samhälisbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2010-1 1-09
Ledningsutskottets protokoll 201 2- l 0-3 O, § 148
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-] 1-07, § 196

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslåmedborgarförslaget om bastu vid stranden i

Rödbergsvik.

Beslutet skickastill

Norra Skañö Samhällsförening
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 191

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTMÄRKNINGAV GÅNGVÄGAR I GAMLA
DELEN AV GRUNDSUND
Dnr: LKS 08-270-312

Boende i Grundsund begär i ett medborgarförslag att samtliga x-markeradegångvägar i gamla
delen av Grundsund skall utmärkasmed vägskyltareller annan markeringsamt att de läggs
under servitut.

Detaljplanen för Grundsund innehållerx-markerade(tillgängligför allmän gångtrafik)
gångvägar. X-markeradegångvägar finns på tomtmark,som oftast är i enskildägo. Syftet var

att säkra gångvägal' som oftast använts under lång tid.

Juridiskt gäller följande:
- Det räcker inte med x-område för att ytorna ska anses upplåtna för allmänheten.

Kommunen måste även erhålla ett servitut för att detta ska gälla.
- Kommunen kan skyltaupp x-områden där det finns servitut.
- På x-märkta gångvägar' där det saknas servitut kan kommunen endast få servitut

genom frivilligöverenskommelsemed fastighetsägaren. Den enskilde
fastighetsägarenkan alltså inte tvingas acceptera belastningenav ett servitut.

- Kommunen kan Lex. i samband med en fastighetsregleringförhandla sig tillett
servitut.

Lämplig arbetsgång är:
- Utreda var det finns x-område med befintligtservitut. Dessa gångvägar kan märkas

upp.
- Ovriga x-områden bevakasi samband med regleringaretc.

Samhällsbyggnadsförvaltningenföreslår att arbetet utförs som en del i det ordinarie arbetet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag daterat 2008-06-13
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2008-06-26, § 95
Samhallsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-04
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 149
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-1 1-07, § E97

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet för att komplettera med en specificerad tidsatt
handlingsplan enl. tjänstemannaförslagettillarbetsgång.

Håkan Smedja(V),Annelie Strand (S), Thomas Falk (SP) och Mats Karlsson (M): bifalltill
Roland Karlssons återremissyrkande.
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Roland Karlssons mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl. återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet for att komplettera med en specificerad
tidsatt handlingsplanenl. tjänstemannaforslagettillarbetsgång.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 192

MEDnoRGMwöRsLAG OM ATTKOMMUNEN SKA ARBETAFÖR FLER
BOSTADER
Dnr: LKS l 1-41-279

lbrahim Shariñ Lysekil, framför i ett medborgarförslag att det behövs flerbostäder i Lysekils
kommun.

Lysekilskommun arbetarpå olika sätt for att möjliggöra ñamtagandet av olika typer av

bostäder. Det är viktigt för kommunen att det finns såväl hyresrätter som bostadsrätter och
villor.

Det kanske viktigaste instrumentet är detaljplanläggning. För närvarande pågår arbeten med
ca 50 detaljplaner, varav flertalet gäller bostäder i såväl kommunal som privat regi.
Kommunenjobbar aktivt med att presentera planer etc. för möjliga intressenter.

En allmän svårighet gäller de höga byggkostnaderna som innebär att det kan vara svårt for

byggherrai' att få en rimlig ekonomi dvs. att erbjuda hyror som blivande hyresgäster är

beredda att betala.

Lysekilskommun har tagit ett samlat grepp for att underlätta det framtida bostadsbyggandet
genom att påbörja framtagandet av en boendestrategi. Arbetetpågår och beräknasvara färdigt
under 2013.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 201 1-02-01
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2011-02-24, § 5
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-26
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 150
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-11-07, § 198

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§193

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTUTREDAMÖJLIGHETERNAFÖR ATT
SKAPA ETT UPPLEVELSECENTRUM
Dnr: LKS 10-218-149

Lars-Erik Johansson, Lysekil, föreslår i ett medborgarförslag att kommunenbör utreda
möjligheterna att skapa ett saltvattenbadmed spa, restaurang och café någonstans i
Kyrkviksbukten.

Inom ramen för ett EU finansieratprojekt, Business to heritage (Interreg Sverige - Norge),
utreds hur Kyrkviksonzrådetkan utvecklas som ett kulturturistiskt område med både
besöksmåloch med aktivitetsanläggningar. Projekttiden är 2012-04-01-2014-08-31.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-06-01
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2010-06-23, § 75
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-08-30
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-01
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 151
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-11-07, § 199

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad näringslivsenhetenanfört anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Näringslivsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 194

MEDBORGARFÖRSLAGm BÄNKARPÅ STENGATAN
Dnr: LKS 10-232-339

Solveig Berkhuizen,Lysekil föreslår i ett medborgarförslag att bänkarplacerasut på
Stengatan i backen upp mot Badhusberget.

Bänkai' finns utplaceradepå strategiska och lämpliga platser runt om i tätorterna. Många av

placeringarnaär valda för att underlätta tex. äldres förflyttningar.

Förvaltningen avser att under våren 2013, när bänkarplacerasut, se över placeringenav dessa
och vid behovkomplettera med ytterligare bänkar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-07-22
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 130
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-17
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 152
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07, § 200

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-11-29 24 (36)
 

§ 195

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per 2012-10-24.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 162
Konnnunstyrelsensprotokoll 2012-11-07, § 212

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigenoterar redovisningen
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§ 196

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslag per
20l2-l0v24.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 163
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-11-07, § 213

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigenoterar redovisningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 197

MOTION - GÖR LYSEKILSKOMMUN TILLFAIRTRADECITYKOMMUN
Dnr: LKS 12-403-109

Jan-OlofJohansson (S) och Kent Karlsson (S) har i en motion 2012-10-24 föreslagit att
Lysekilskommun ska medverka för att bli en Fairtrade City kommun och att en styrgrupp
tillsätts för att leda arbetet, med representanter for näringsliv, frivilligorganisationeroch
politiker.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
miljöberedningen.

Beslutsunderlag

Motion från Jan-OlofJohansson (S) och Kent Karlsson (S) 2012-10-24

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Miijöberedningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 198

MQTION w INFÖRA ANVÄNDANDETAV OFFENTLIG SYNKRONISERBAR
MOTESKALENDER s

Dnr: LKS 12417-005

Håkan Smedja(V) har i en motion 2012-11-02 föreslagit att Lysekilskommun publicerar
offentliga Google kalendrar for alla möteskalendrar. Olika nämnder, utskott, styrelser mm i
separata kalendrarså att de kan väljas separat av användaren.

Kommunfullmäktigesordförande har rernitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedja(V), 2012-11-02

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 199

MOTION - AVSKAFFAPOSTEN OPPOSITIONSRÃD SAMT GÖRA AVDRAGPÅ
KOMMUNALRÃDSARVODETVID ARVODERATUPPDRAG I REGIONEN
Dnr: LKS 12-416-001

Håkan Smedja(V) har i en motion 2012-11-07 föreslagit att avskaffa posten som

oppositionsråd samt att kommunalrådet tid i regionala arvoderade åtagande avräknas från
kommunalrådsanrode i Lysekiis kommun.

Kommunfuilmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion ñån Håkan Smedja(V), 2012-11-07

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§20:)

MEDBORGARFÖRSLAG - ÅTERINFÖRHABILITERINGSERSÄTTNINGENFÖR
DELTAGARNAI LSS DAGLIGVERKSAMHET
Dnr: LKS 12-4125739

Ett medborgarförslaghar inkommit om att införa habiliteringsersättningenför deltagarna i
LSS daglig verksamhet.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen,
individ- och Inyndighetsnänmdensamt vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20124 1-05

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Förslagsstäilaren
Kommunstyrelsen
Individ- och myndighetsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 201

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följande amnälningsärende:

Vänersborgs tingsrätts dom 2012-09-25 - Detaljplan for Dalskogen, del av fastigheten slätten
1:339 mil., Lysekilskommun. Mark-och miljödoznstolenavslår överklagandet.
(Dnr: LKS 11-391-214).

Förvaltningsrättens dom 2012-11-20 »- av lagiighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) av kommunfullmäktigesbeslut20l2-0l-26. Förvaltningsrätten i Göteborg avslår
överklagandet. (Dnr: LKS 11-495-045)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 202

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM SMÃBÃTSHAMNEN
PÅ KOLHOLMARNA
Dnr: LKS 12-397-825

Håkan Smedja(V) har tillkommunstyrelsens ordförande 2012-10-25 ställt följande frågor om
Småbåtshamnen på Kolholmarna:

Före ombyggnationenfanns en sjösättningsramp, en mastkran och ett mastskjul.Nu när
ombyggnaden är klar undrar vi.

o Vem/vilkahar nu tillträdetillsjösättningsrampen på Grötö/Kolholmarna?
0 Vart blev mastkranenoch mastskjuletav?
0 Det sägs ju att kommunen skall präglas av "enpositiv dialog mellan medborgare,

företag och konzmzmen ”. Anser kommunalrådet att den dialog som förts med
Båtägarföreningen på KolholmarnaVarit ”en positiv dialog”?

o Vi villgärna ha en utförlig redogörelse av kostnader och konsekvenser för dem som

berörts av de nya etableringarna. Kan kommunalrådet lova en sådan redogörelse?

Beslutsunderlag

Fråga från Håkan Smedja(V),2012-10-25.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Sjösättningsrampen ligger på det område som MITABairenderar. Båtägare har inte som jag
förstår det tillträdetill rampen utan att ha träffat överenskommelsemed MITAB.

Mastkranen är omhändertagen och finns upplagd på kommunensmark längs Grötövägen.
Verksamhetsansvarigaundersöker om kranen kan placeras i någon av kommunens övriga
småbåtshamnar.Mastskjulet är avvecklat. Förvaring av master erbjuds i container vid
båtupplaget längs Grötövägen.

.lag har förstått, att verksamhetsansvarigainför ombyggnadenav Småbåtshamnenhar fört
samtal med båtägarföreningen. Jag har själv vid flera tillfällensamtalat med ordföranden i
föreningen och dessa samtal har förts i en positiv anda.

i den sista frågan kan jag bara hänvisa till de utredningar som utförts under hand och
redovisats i b1.a. kommunstyrelsen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 203

INTERIflBLLATIONFRÅN FREDRIK LUNDQVIST (M) OM SAMARBETETMED
SOTENASKOMMUN OM GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGEN
Dm: LKS 12-396-106

FredrikLundqvist (M) har i interpellation 2012-10-24 ställt följande frågor kring samarbetet
med Sotenäs kommun kring gymnasie-och vuxenutbildning:

1. Hur skulle du viljabeskrivasituationen?

2. På Vilketsätt menar du att Lysekilskommun och kommunledningenår en bra
”samarbetspartner”till gymnasie-och Vuxenutbildningsnämndensamt Sotenäs
kommun?

Beslutsunderlag

Interpellation från Fredrik Lundqvist (M), 2012-10-24.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga l:

Hyresavtalet löper ut i juni månad 2013 och skall sägas upp 9 månader innan. Avtaletär

uppsagt för omförhandling. Detta är ett helt normalt förhållandeoch sker i fullt samförstånd
mellan tjänstmännen.

1 Lysekilskommun säger vi upp samtliga avtal som löper ut, detta för att anpassa lokalytorna
för det verkligabehovet.

Svar på fråga 2:

Lysekilsoch Sotenäs Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämndär vår gemensamma
organisation för gymnasie-och vuxenutbildningar.Vi har gemensamma presidiemöten 2-3

ggr/halvårdär ekonomi, gemensammautbildningar,organisation diskuteras. Ivissa delar är

också Munkedals kommun med, främst inom utbildningarkopplade tillnäringslivet. Vi är

mycket stolta över detta samarbete, som fungerar mycket bra. Lysekiloch Sotenäs är 2

landsbygdskommunersom har ungefärlig likartad struktur. Vi driver ofta üågor tillsamman,
både i Fyrbodal och i Västra Götalands region. Som exempel kan nämnas väg 162 från

Gläborg till Sotenäs/Lysekil.Utbildningarsom är riktade till företagen och offentlighetens
kommande behov. Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad har sedan flera år, samarbete
under namnet TillväxtNorra Bohuslän, som nyligenhar genomfört ett stort projekt,
Kustzonsutveclding,tillsammanmed Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Boverketsom har
rönt stor uppmärksamhet. Vi går nu in i nästa fas av det arbete, med att starta upp arbetet med

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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en gemensam blå översiktsplan från lcusten ut till territorialgränsen. Frågan konnnex* att

behandlaspå kommunstyrelsen i början av 2013.

Vi är mycket nöjda med samarbetet med Sotenäs kommun, vilketvi också vet att Sotenäs
kommun är. Naturligvis måste vi vara uppmärksammaoch lyhörda på att samarbetet fortsätter
att utvecklas och att båda parter får ut det man förväntar sig av samarbetet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

/YfäÄ m:)
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INTERPELLATION- VARFÖRSLUTARSÅ MÅNGA CHEFER OCH VADGÖR
KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE FÖR ATTBEHÅLLA KVALIFICERAD
PERSONAL?
Dnr: LKS 12-436-022

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-11-20 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande:

i
.

Sker det någon systematiskoch dokumenteradutvärdering om orsakerna tillvarför
a) chefer och b) övrig personal slutar?

2. Vilken/vilkaorsaker anser kommunstyrelsens ordförande vara huvudanledningarnatill
den höga personalomsättningenunder senare år?

3. Vilkaspecifika åtgärder anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen bör vidta
för att i större utsträckning kunna behållakvalificeradpersonal?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP), 2012-11-20

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar

I. Lysekilskommun har ett personalpolitisktprogram som behandlarhur avslutning av

tjänst skall följas upp. Detta gäller såväl medarbetaresom chefer.

Lysekilskommun har haft förmånen att kunna rekrytera mycket kompetenta
medarbetaresåväl chefer som kvalificeradehandläggare. Det är beklagligtmen ändå
med stolthetvi kunnat konstatera att fiera av dessa noterats av andra arbetsgivareoch
”headhuntats”tilinya uppdrag. Vi har till skiilnadfrån många andra små kommuner
lyckats attrahera starktkonkurrensutsattamedarbetaretill de tjänster som

ledigförkiartspå chefsnivå. Det är vår förhoppning att detta skall gälla även

fortsättningsvis. Vi har inga belägg för att vi har en personalomsättning som är högre
än för andra.

Vi har utarbetaten personalförsörjningsplanoch utvärderar vårt personalpolitiska
program för revidering och antagande i KF. Vidare kommer vi att samverkakring
rekrytering med våra företag så att vår kommun kan erbjuda kombinationerav

arbetstillfällenför ex. ett par som vill flyttahit. När det gäller att behållapersonal är
ser vi b1.a. över karriärmöjligheter,utbildningför presumtiva ledare, lönebildenoch
attraktiva ansvarsområden för kvalificeradechefer. Vi har också påbörjat
förberedelserna för ett nytt ledarutvecklingsprogram.De program vi hittills haft har
varit lyckosarntna.Vi har fått nya chefer på ett flertal tjänster genom våra utbildningar.
Några har vi tyvärr förlorat tillandra arbetsgivaresom sett deras meriter.

Utdragsbestyrkande:
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§20s

INTERPELLATION- SKA VERKLIGENKOLHOLMARNAAB BETALA ETT
ARRENDE OM 2 MNKR,AVTALETMED KOMMUNEN HAR JU INTE
GODKÄNTSAVKOMMUNSTYRELSEN?
Dnr: LKS 12-439-261

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-11-26 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande:

l. Enligt paragraf 15 gäller detta arrendeavtal först när kommunstyrelsen godkänt avtalet.
När avser du att föreslå kommunstyrelsen att godkänna avtalet?

2. Vilkajuridiskakomplikationerbedömerdu kan uppnå när avtalet faktiskt inte gäller?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP), 2012-] 1-26

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga l:

Ärendet finns med på kommunstyrelsens föredragningslista till sammanträdet5 december.

Svar på fråga 2:

Inga. Detta har stämts av med jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) under
gårdagen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 206

FRÅGA TILLKOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OM DEN SENASTE
AVTALSPENSIONENKOSTAR OSS SKATTEBETALARE1.2 MKR, VEM HAR
FATTATBESLUT OM DETTAOCH VILKAREGLER SOM GALLER?
Dnr: LKS 12-438-024

Ronald Rombrant (LP) har tillkommunstyrelsens ordförande 2012-11-26 ställt följande
ñågor om den senaste avtalspensionen och vem som har fattat beslutom detta och vilkaregler
som gäller.

1. Vem/vilkennämnd/styrelse i Lysekilskommun har befogenhet att fatta beslut om

avtalspensioner?
2. Vem/vilkennämnd/styrelse i Lysekilskommun har fattat beslut om

avtalspensioneringi detta enskildafall?

3. Kommunchefen har undertecknat avtalet mellan hamnchefen/fdVD:n,har
kommunchefen också fattat beslutet? I så fall enligt vilkendelegation?

4. Kommer kostnaden på närmare 1,2 mkr att belasta 2012 års resultat?

5. Vilkaprinciper/reglergäller för avtalspensionering i Lysekilskommun?

Beslutsunderlag

Fråga från Ronald Rombrant (LP), 2012-1 1-26

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) lämnar följande svar:

l.

2.

Justerare:

Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för avtal inom personalområdet.

Kommunstyrelsenhar delegerat denna typ av besluttillkommunchef/personalchef.

Avtalethar utarbetats av personalchefen och undertecknats av kommunchefenenligt
gällande delegationsordning. Avtaletsuppläggning och beslutom avtalet har tagit sin
utgångspunkt i samråd med kommunstyrelsenspresidium.

Avtaispensionenkommer att utbetalasper månad under perioden fram till
arbetstagarens65- årsdag. Det är kommunens avsikt att fördela kostnaden i enlighet
med redovisningsprincipersom godtas av våra revisorer.

. Lysekilskommun har inga generellaprinciper for avtalspension. Dessa görs upp från
fall till fall. Vi har tidigare slutit avtal om 43 avtalspensioner, som en del i anpassning
av personalbemanningentillen for kommunstorlekenbalanserad nivå. Lysekils
kommun har också av andra särskilda skäl slutit några ytterligare avtal om pensioner.

Utdragsbestyrkande:



Reservation § 211 "förändring av antalet ledarmöten i kf"

Vägen till fullmäktigemajoritetens beslutden 29 nov 2012, att minska antalet
ledamöter i kommunfullmäktige fr.0.m. kommande mandatperiod har varit lång.
Redan för ett par år sedan tillsattes en politisk grupp beståendeav representanter
från samtliga parti. Uppgiften påstod vara förutsättningslös, men när inte gruppen
kom fram tili konkreta förslag att krympa den parlamentariskaorganisationen, utan
tvingades lämna ett blankt svar, upplöstes gruppen.

Till nästa utredningsgrupp valdes/utsågs (för säkerhets skull) bara representanter
från alliansen och (s).

I vårt remissvar till förslaget att krympa fullmäktige skrev vi redan 26
augusti 2012, "Problemetär inte anta/etfolkvaldapolitiken administrationenoch
kostnaderna isambandmeddetta. (kostnaden, arvode tillfullmäktige röstade för
övrigtkommunistiska Partietemalj. Problemetär snarareattpolitikens villkorallt
mer formasovanförde kommunaltfolkvaldapolitikernashuvuden. EU lagsdltning
och regerings/riksdagsbeslutunderminerarden kommunala ekonomin och försvårar
möjligheten för de som engageratsig för att leva upp tillen god och rättvis
kommunalservice.

Onödigt 'obekväma"besluttvingaspå de folkvaldaav nyliberalaprojektoch
avhoppen och avi/jan att ta politiska uppdrag är en ciirektoch logisk följdav detta.
Denna 'utveckling"kommernaturligtvisattgöra det ännu svårare för folkvaldaatt
verka i enlighetmed fo/kviljan. Vilkennormaltfuntadmänniska är villigatt låta sig
väljas för att ta 'obekväma"bes/utför folkets vardag, när dol/armiljonärernaökar
och barniâttigdomenbreder utsig ilandetinylibera/ismensanda?

Politikersom har andra visionerän att lägga sig platt för ny/iberalismoch social
nedrustningkommeratt få mindre utrymme om detpolitiska inflytandetminskar."

I remissvaret skrev vi också att det var vår övertygelse att "förslagetatt
minska anta/etfu//mäktige/edamöten,kommeratt följasav liknande förs/ag vad
gällernämnderoch styre/seri hela den kommunala organisationen."

I vår reservation till kommunstyrelsens beslut7/11 -12 skrev vi
avslutningsvis "Detstora och wktiga är inte 41 eller 3.7 ledamöten IfM/mäktige.
Detstora och alvar/igaproblemetär att detpolitiskaklimatethårdnar, k/assk/yitorna
ökaroch den ekonomiskapolitikenger alltmindre utrymme tillett humant
samhäI/sbygge,"

Vi reserverar oss mot fullmäktigemajoritetens beslut att kommande fullmäktige skall
reduceras tili 31 ordinarie ledamöter.
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Vänsterpartiet Lysekil

Till Kommunfullmäktige i Lysekil12-11-30

Vänsterpartier reseverar sig mot beslut i KF (12-11-29 ärende 5) om

att minska antalet ledamöter i KF från 41 till 31.

Kommunallagens bestämmelseär att det minsta antaiet är 31 ledamöter. Lysekils kommun hade
enligt utredningsgruppen vid senaste valet 10 500 röstberättigade.Vid närmare granskningvisar det
sig att detta är fel. Den riktiga siffran är 11890. Lagen kräver att vi har 41 ledamöter om vi haft
12000röstberättigad. Detta betyderatt Lysekilär endast 110 röstberättigade tiii det att 41 ledamöter
krävs. 110 är et så lågt antai att det inte ens är säkert att vi enligt nuvarande lag kommer ha tillåtelse
att ha endast 31 ledamöter. Att utredningsgruppen i sin utredning avrundat 11890 tiii 11500 är inte
bara ett matematisktfel det borde ogiltigförldarathela utredningen.

Allmänna val, fördelning av platser och des antal är stommen i den representativa demokratin. Detta
är naturligt vis inte det enda som är viktigt för att åstadkomma fördjupad deltagande demokrati.
Men den representativa demokratin är viktig eftersom det är genom omröstning i KF som de
viktigaste beslutskall avgöras.

Fördelningen av platser i fullmäktige ligger även till grund för hur majoritet kan bilda.Då
sammanslagningarmellan partier oftast krävs för detta uppstår felaktigheter. Felaktigheter som gör
att majoritet kan bildasav partier som tillsammanshar mindre av foikets röster bakom sig. Så är det
för tiilfället.M Fp C Lp Sd med tillsammans48,8 % av rösterna. S K Mp V Sköp med tillsammans
50,4% av rösterna. Det visar att det kan ske med 41 ledamöter och det är illa nog. Med 31 iedamöter
ökar denna risk.

Att på detta sätt gör valresultatet tiliett lotteri tycker vi är att håna både demokrati och vanlig sund
rättskänsia. Man kan se detta som ett ytterligare ett steg i riktning mot att gör kommunalpolitikentill
ett spel för galleriet. En minskad representation stämmer väl överens med en minskande
offentligsektor.

Den utvecklingen gör att plånbokenstjocklekavgör medborgarnasmöjlighet att styra över sina
livsvikor. Demokratin har genom allmän rösträtt utvecklat samhället från då pengar var helt
synonymt med mest makt. Inte bara att beslutandeorgan väl representerar valmanskårenär viktigt.
Viktigt är även att stat och kommun har makten över de viktigaste samhällstjänsterna och behåller
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 Miljöpartiet 2012-12-29
i Lysekil

 

Reservation om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
KF 20l2-l 1-29, ärende 5, § 211

Med en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige från nuvarande 41 till 31
personer kommer färre kommuninvånareatt delta i politiken. Det betyderatt
möjligheten att kunna påverka gemensamma uppgifter blir mindre. Dessutom kommer
återväxten av nya politikeratt drabbas då det blir farre platser. Lysekilhar idag en äldre
politikerkåi'som varit med under tiotals år. Det senare visar att Lysekil bör prioritera en

större politisk delaktighet bland invånarna.

Det är av effektivitetsskäl som ledamöterna begränsasanger utredaren som lagt
förslaget. Så kan inte vara fallet, anser miljöpartiet, eftersom den borgerliga alliansen
med hjälp av socialdemokraternafått genom alla föreslagna beslut. Några svårigheter
att genomföra politiska beslut har inte funnits under de senaste sex åren. Således är det
av andra skäl som den politiska majoriteten vill begränsamöjligheterna att så många
som möjligt av Lysekils invånare kan delta i den demokratiskaprocessen.

Med över ll 500 röstberättigade är Lysekilnära gränsen på 12 000 personer som är
gränsen för 41 ledamöter. Det kan då vara törhastat av Lysekilatt begränsaantalet
ledamöter tiil 31 personer. Med all byggnationsom pågår i kommunen kan
invånarantaletsnabbt ändras. Kommunen har som mål att öka befolkningentillöver
15000 personer.

Med förslaget att minska antalet politiker är risken Lippenbar att konnnunen får en

toppstyrd organisation där avståndet till kommunens invånareblir allt större. Med färre
partier och färre ledamöter så kommer fullmäktige att bli tystare. Det blir svårare att få
en Öppen och granskande opposition. Samtidigt blir det svårare förnya partier att
etablera sig i Lysekil.

 
Inge Lö gren


