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Yngve Berlin (K)
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§ 234

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

Lysekilskommun inledde under 2007 ett rnål- och kvalitetsarbete, som bl.a. 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 uppföljning av ekonomi och verksamhet i tertialrapportei* och årsredovisningar.

De mål som antogs av kommunfullmäktige2008 var:

n Lysekilsskall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommttn

o Långsiktigt stabilekonomi
o Lysekil-En trygg kommun med goda möjligheter att påverka
o God kommunal service i

o Lysekilskall uppfattas som en miljömedvetenkonnnun

o En positiv och utvecklande arbetsmiljö.

Lysekilskommun skall infor 2014 ha ett sammanhålletmål- och kvalitetsarbete för hela
kommunkoncernen.Föreliggande förslag skall ses som ett första steg i denna riktning.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-12-03 med bilagor

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebesltttar att fastställa forslag tillvision, värderingar och mätbara mål for
år 2013.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 235

BUDGET 2013
Dnr: LKS 12-424-041

Kommunfullmäktigebehandladevid sitt sammanträde2012-11-29, § 188 kommunstyrelsens
förslag tili beslut för budget 2013. Fullmäktige beslutadeatt återremittera förslaget till
konnnunstyrelsen för komplettering med utgångspunkt i bl.a. de återremissyrkanden som

lämnats under fullmäktiges möte. Förslaget har bearbetatsav ekonomienheten i samarbetemed
förvaltningarna.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2012-12-06med bilagor
Förhandlingsprotokollmed fackligaorganisationerna2012-11-26
Protokoll ñån Centrala Samverkansgruppen2012-11-19
Konnnunstyrelensprotokoll 2012-11-14, § 214
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-11-29, § 188

Yrkanden

Roland Karlsson (FP):

Tillägg tillpunkt 10, ”samt ev. volymökningari lagstadgad verksamhet.”

Att punkterna 6,12 och 13 i förslaget skall utgå.

I övrigt bifalltill förslaget.

Jan-OlofJohansson (S):

Redaktionell ändring, att ekonomienheten i förslagets punkter 1-2 samt kommunchefen i punkt
5 ersättas av kommunstyrelsen.

Ändring i förslagets punkt 7 att överföring till
samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenhetenendast skall omfatta kommunens badplatser.

Avslagpå förslagets punkt 8 om överföring av ansvaret för allmänkulturen.

Yngve Berlin (K):

Bifall till förslagets punkter l-2, 6, 14-17.

3:e att satsen Avslag
4:e att satsen Avslag

5:e att satsen Avsiag

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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7:e att satsen Avslag i den del av yrkandetsom handlar om ñitidsverksamhet. I
övrigt bifall.

8:e att satsen Avslag
9:e att satsen Avslag Till förmån för eget yrkande i frågan.
10:e att satsen Avslag Till förmån för eget yrkande i frågan av skattemedlens

användande.

11:e att satsen Avslag
12:e att satsen Avslag
13:e att satsen Avslag Till förmån för förslaget att satsa på ungdomens hus.

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

Att: Det Lingdomspolitiskaprogrammets ambitionmed ett ungdomens
hus går ñån Vision tillhandling och att medel tillförs ansvarig
nämnd/styrelse.

Att: Att komlnunen i skrivelse till regering och riksdag kräver att
kommunerna ersätts fullt ut för de merkostnadersom orsakas av

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

Avslagpå föreslagen budget och istället

Att kommunfullmäktigeomprövar oktobennötetsbeslutom skattesats.

Att kommunfullmäktige fastställerden kommunala utdebiteringen2013
till22:56

Samt att Kommunfullmäktigebeslutaratt avstå överskottsmålför 2013.

Inge Löfgren (MP):

Avslagpå förslagets punkter l-6, 8-11, 13 och 18.

Bifall tillpunkterna 7 och 14-17 i förslaget.

Tilläggsyrkanden:

l) Att överskottsmälet för år 2013 fastställs till 1,5 %.
2) Att 4 mnkr tillförs bildningsnämnden.

Mats Karlsson (M):

Bifall till förslaget samt Roland Karlssons yrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:
Propositionpå Jan-OlofJohanssons yrkandeom redaktionellaändringar.

Proposition på Roland Karlssons m.fl. yrkandeatt punkterna 6, 12 och 13 i förslaget skall utgå.

Propositionpå förslagets punkt 1 att komniunfulhnäktigebeslutaratt uppdra åt
ekonomienhetenatt under 2012 färdigställa förslag tillekonomistyrningsprincipersom

omfattaren kombinationav mälstyrning och budgetstyrning mot Inge Löfgrens
avslagsyrkande.
Proposition på förslagets punkt 2 att kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt
ekonomienlietenatt säkerställa en planeringsprocess som omfattarplanering på 1-3 år och l
årig detaljbudget, mälstyrning,direktiv och budgetanvisniitgai' på koncernnivå mot Inge
Löfgrens avslagsyrkande.
Propositionpå förslagets punkt 3 att kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt styrelser och
nämnder att ansvara för att handlingsplanensåtgärder fullföljs mot Yngve Berlins Intl.
avslagsyrkande.
Proposition på förslagets punkt 4 att kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt förvaltningar
och Verksamheteratt genomföra och delta i projekt och åtgärder för verkställahandlingsplanen
mot Yngve Berlins mil. avslagsyrkande.
Propositionpå förslagets punkt 5 att kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunchefen
att leda samt fördela ansvaret för att kommun- och koncerngemensammaaktiviteter Verkställs
mot Yngve Berlins mfl. avslagsyrkande.
Propositionpå förslagets punkt 7 att kommunfullmäktigebeslutaratt ñ-itidsverksamheten
inkluderandeansvaret för kommunens badplatser, samt natuwårdsuppdraget från och med 1
januari 2013 överförs tillkommunstyrelsen och integreras i
Samhällsbyggnadsföivaltningen/fastighetsenhetenmot Jan-OlofJohanssons yrkandeatt
överföring tillsamhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenhetenendast skall omfatta
kommunens badplatser mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå förslagets punkt 8 att kommunfullmäktigebeslutaratt ansvaret för
allmänkulturen överförs tillkommunstyrelsen och integreras i näringslivsenheten mot Jan-Olof
Johanssons rn.fl. avslagsyrkande.
Propositionpå förslagets punkt 9 att kommunfullmäktigebeslutaratt kommunfullmäktiges
tidigare beslutom att resultatet 2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsavgift och
utjämningsbidragändras till 2 % 2015 med clelmåletatt 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014
1,2 % och 2015 2 % mot Yngve Berlins mil. avslagsyrkande.
Propositionpå förslagets punkt 10 med Roland Karlssons m.fl. tilläggsyrkandeatt
kommunfullmäktigebeslutaratt 11 miljonerkronor avsätts i en kommungemensam
omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens33 punkter samt ev.

volymökningari lagstadgad verksamhet mot Yngve Berlins mfl. avslagsyrkande.
Proposition på förslagets punkt 11 att konnnunfullmäktigebeslutaratt den politiska styrningen
sker i enlighet med förslag tillprogram för förändrings-och utvecklingsarbetetmot Yngve
Berlins mil. avslagsyrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition på förslagets punkter 14-17 om borgen till Lysekils Stadshus AB,
LysekilsBostäderAB, LEVA i LysekilAB samt KolholmarnaAB.

Proposition på Yngve Berlins yrkandeatt det ungdomspolitiskaprogrammets ambitionmed ett
ungdomens hus går från vision tillhandling och att medel tillförs ansvarig nämnd/styrelsemot
avslag.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeatt kommunen i skrivelse till regering och riksdag
kräver att kommunernaersätts fullt ut för de merkostnadersom orsakas av lagtvingande
riksdagsbeslut.Exempelvis den underfinansieradeLSS (lagen om särskilt stöd). Att human
lagstiftning också måste få en human finansieringmot avslag.

Proposition på Inge Löfgrens yrkandeatt överskottsmåletför år 2013 fastställs till 1,5 % mot
avslag.

Propositionpå Inge Löfgrens yrkandeatt 4 mnkr tillförs bildningsnämndenmot avslag.

Propositionpå förslagets punkt 18 att kormnunfttlhnäktigebeslutaratt i övrigt fastställabudget
för 2013 i enlighet med upprättat förslag mot Yngve Berlins yrkandeatt kommunfullmäktige
omprövar oktobeimötetsbeslutom skattesats, att kommunfullmäktige fastställerden
kommunalautdebiteringen 2013 till 22:56 samt att kommunfullmäktigebeslutaratt avstå
överskottsmålför 2013 mot Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Propositioner
Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom redaktionellaändringar
och finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställerproposition på Roland Karlssons mfl. yrkandeatt punkterna6, 12 och 13 i
förslaget skall utgå och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställerproposition på förslagets punkt 1 att kommunfullmäktigebeslutaratt
uppdra åt ekonomienhetenatt under 2012 färdigställa förslag tillekonomistyrningsprincipei'
som omfattaren kombinationav målstyrmingoch budgetstyrning mot Inge Löfgrens
avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagets punkt 1.

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 2 att kommunfullmäktigebeslutaratt
uppdra åt ekonomienheten att säkerställa en planeringsprocess som omfattar planeringpå 1-3
år och l årig detaljbudget, målstyrning,direktiv och budgetanvisningar på koncernnivå mot
Inge Löfgrens avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunstyrelsen beslutarbifalla
förslagets punkt 2.

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 3 att kommunfullmäktigebeslutaratt
uppdra åt styrelser och nämnder att ansvara för att handlingsplanensåtgärder fullföljs mot
Yngve Berlins m.fl. avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslagets
punkt 3.

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 4 att kommunfullmäktigebeslutaratt

uppdra åt förvaltningar och verksamheteratt genomföra och delta i projekt och åtgärder för
verkställahandlingsplanenmot Yngve Berlins mil. avslagsyrkandeoch finner, att
kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagets punkt 4.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 5 att kommunfullmäktigebeslutaratt
uppdra åt konnnunchefen att leda samt fördela ansvaret för att kommun- och
koncerngemensammaaktiviteter verkställsmot Yngve Berlins m.f1. avslagsyrkande.
Ordföranden finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagets punkt 5

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 7 att kommunfullmäktigebeslutaratt
fiitidsverksamheteninkluderandeansvaret för kommunens badplatser, samt
naturvårdsnppdraget från och med 1 januari 2013 överförs tillkommunstyrelsen och integreras
i Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenhetenmot Jan-OlofJohanssons yrkandeatt
överföring till samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenhetenendast skall omfatta
kommunens badplatser mot Yngve Berlins avslagsyrkande.Ordföranden finner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslagets punkt 7.

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 8 att kommunfullmäktigebeslutaratt
ansvaret för allmänkulturenöverförs tillkommunstyrelsen och integreras i näringslivsenheten
mot Jan-OlofJohanssons m.f1. avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifalla
förslagets punkt 8.

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 9 att kommunfullmäktigebeslutaratt
kommunfullmäktiges tidigare beslutom att resultatet 2014 skall uppgå till 3 % av

skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsbidragändras till2 % 2015 med delmålet att
2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och 2015 2 % mot Yngve Berlins m.f1.
avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagets punkt 9.

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 10 med Roland Karlssons m.f1.
tilläggsyrkandeatt kommunfullmäktigebeslutaratt ll miljonerkronor avsätts i en

kommungemensamomstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens33 punkter
samt ev. volymökningai'i lagstadgad verksamhet mot Yngve Berlins m.f1. avslagsyrkande.
Ordföranden finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslagets punkt 10 med Roland
Karlssons m.f1. tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt ll att kommunfullmäktigebeslutaratt den
politiska styrningen sker i enlighet med förslag tillprogram för förändrings- och
utvecklingsarbetetmot Yngve Berlins m.f1. avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförslagets punkt 11.

Ordföranden ställer proposition på förslagets punkter 14-17 om borgen till Lysekils Stadshus
AB, LysekilsBostäder AB, LEVA i Lysekil AB samt Kolholmarna AB och finner, att
kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagets punkter 14-17.

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt det ungdomspolitiska
programmets ambitionmed ett ungdomens hus går från vision tillhandling och att medel
tillförsansvarig nämnd/styrelse mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutaravslå
yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeatt kommunen i skrivelse till
regering och riksdag kräver att kommunerna ersätts fullt ut för de merkostnadersom orsakas av

lagtvinganderiksdagsbeslut.Exempelvis den underfinansieradeLSS (lagen om särskilt stöd).
Att human lagstiftning också måste få en human finansieringmot avslag. Ordföranden finner,
att kommunstyrelsenbeslutaravslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på inge Löfgrens yrkandeatt överskottsmåletför år 2013
fastställs till 1,5 % mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutaravslå yrkandet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeatt 4 mnkr tillförs bildningsnämnden
mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutaravslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 18 att kommunfullmäktigebeslutaratt i
övrigt fastställa budget för 2013 i enlighet med upprättat förslag mot Yngve Berlins yrkande
att kommunfullmäktigeomprövar oktobermötetsbeslutom skattesats, att kommunfullmäktige
fastställerden kommunalautdebiteringen2013 till 22:56 samt att kommunfullmäktigebeslutar
att avstå överskottsmålför 2013 mot Inge Löfgrens avslagsyrkande.Ordföranden finner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslagets punkt 18.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

1.

lO.

11.

12.

Justerare:

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att under 2012 färdigställa
förslag tillekonomistyrningsprincipersom omfattar en kombinationav rnålstyrningoch
bttdgetstyrning.
Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa en

planeringsprocess som omfattarplaneringpå l-3 år och 1 årig detaljbttdget, målstyrning,
direktiv och budgetanvisningar'på koncernnivå.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt styrelser och nämnder att ansvara för att
handlingsplanensåtgärder fullföljs.
Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt förvaltningar och verksamheteratt genomföra
och delta i projekt och åtgärder för verkställahandlingsplanen.
Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt konnnunstyrelsen att leda samt fördela ansvaret
för att kommun- och koncerngemensammaaktiviteter verkställs.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fritidsverksamheteninkluderandeansvaret för
kommunens badplatser, samt nattlrvårdsuppdraget från och med 1 januari 2013 överförs
till kommunstyrelsen och integreras i Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetenheten.
Kommunfullmäktigebeslutaratt ansvaret för allmänkulturen överförs till
kommunstyrelsen och integreras i näringslivsenheten.
Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunfullmäktigestidigare beslut om att resultatet
2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsavgiftoch utjämningsbidragändras
till2 % 2015 med delmåletatt 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och 2015 2
%.

Kommunfullmäktigebeslutaratt 11 miljonerkronor avsätts i en kommungemensam
omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens33 punkter samt ev.

volymökningari lagstadgad verksamhet.

Kommunfullmäktigebeslutaratt den politiska styrningen sker i enlighet med förslag till
program för förändrings-och utvecklingsarbetet.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lysekils Stadshus
AB:s låneföipliktelserupp till ett totalt högsta lånebeloppom l16 735 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsBostäder
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebeloppom 485 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

Utdragsbestyrkande:
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13. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i Lysekil
ABzs låneförpliktelset'upp till ett totalt högsta lånebeloppom 266 971 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

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

15. Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt fastställa budget för 2013 i enlighet med upprättat
förslag.

Reservationer

Mot beslutetamnäler ledamöterna Jan-OlofJohansson (S), Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren
(MP) blank reservation till förmån för egna förslag.

Beslutet skickas till

Kormnunftlllmåktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 236

REGLEMENTEFÖR DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN ”MILJÖNÄMNDEN1
MELLERSTA BOHUSLÄN”
Dnr: LKS 11-266-409

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträde2012-10-25, § 166, att tillsammansmed
Sotenäs och Munkedals kommuner bildaen gemensam miljönämndsamt tillhörande
tjänstemannaföivaltningatt träda i kraft 2013-01-01. Nämndens namn ska vara ”Miljönämnden
i Mellersta Bohuslän.” Samtidigt beslutade fullmäktige att godkänna upprättat förslag till
reglemente för den gemensamma miljönämnden.

Under den fortsatta handläggningenav ärendet i de tre konununernahar framkommit, att Vissa
revideringarav reglementet för den gemensammanämnden har varit nödvändiga. Reglementet
har överarbetats i samråd med jurist vid Sveriges Kommuner och Landting (SKL).
Revideringar har bl.a. skett i paragraferna som behandiarledningsfunktion,övriga uppgifter,
delegering från kommunfullmäktigeoch nämndens sammansättning. Därutöver har
redaktionella förändringar skett.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-12-12 med förslag till reviderat reglemente.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): bifalltill förslaget om reviderat reglemente med ändring, att nämnden
skall bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Jan-OlofJohanssons ändringsyrkandeavseende antal ledamöter i nämnden mot
avslag.

Propositionpå förvaltningens förslag till reviderat reglemente för den gemensamma
miljönämnden.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons ändringsyrkandeavseende antal
ledamöter i nämnden mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutaravslåyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag tilireviderat reglemente för den
gemensamma miljönämndenoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt upphäva beslutet2012-10-25, § 166 i den de] som avser

godkännande av Förslag till reglemente för den gemensammamiljönämnden.

Kommunfullmäktigebeslutar, att under förutsättning att Sotenäs och Munkedals kommuner
fattar motsvarande beslut, godkänna reviderat forslag 2012- I 2-1 2 till reglemente for den
gemensamma miljönämnden.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Jan-OlofJohansson (S) blank reservation.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:


