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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson (M) Daniel Olofsson (FP)
Margareta Carlsson (S) Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S) Susanne Baden (MP), §§ 207-219 23.45
Klas-GöranHenriksson (S) Bert Jonasson (FP)
Jan-OlofJohansson (S) MarthinHermansson (V)
Armeli Strand (S) ElisabethÅkerman (M)
Maria Forsberg (S) Jan Ivarsson (M)
Anders Nilsson (S)
Siv Linnér (S)
Margareta Lundqvist (S)
Kent Carlsson (S)
Eva Leandersson (S)
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-Marie Govik (FP)
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M), §§ 207-211 22.40
Fredrik Lundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Inge Löfgren (MP)
Fredrik Christensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
ThomasFalk (SP), §§ 207-219 23.45
Klas Mellgren (S)
FilipNordqvist (Obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda konnnunfullmälctige,32 ordinarie ledamöter och 7 ersättare
närvarande.
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§207

FÖRSLAG TILLMÅL FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE2013
Dnr: LKS 12-426-100

Lysekilskommun inledde under 2007 ett mål- 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 tertialrapporter och årsredovisningar.

De mål som antogs av kommunfullmäktige2008 var:

e Lysekilsskall uppfattas som en inspirerande och nytänkande framtidskommun
o Långsiktigt stabilekonomi
o Lysekil- En trygg kommun med goda möjligheteratt påverka
0 God kommunal service
e Lysekilskall uppfattas som en miljömedvetenkommun

u En positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Lysekilskommun skall infor 2014 ha ett sammanhålletmål- och kvalitetsarbetefor hela
kommunkoncernen.Föreliggande förslag skall ses som ett första steg i denna riktning.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-11-29, § 187.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-12-03 med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-12, § 234

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Mats Karlsson (M), Fredrik Christensson (C) och Anneli Strand (S):
bifalltitl kommunstyrelsens förslag.

Klas-GöranHenriksson (S): tillägg,att vid utformandet av mål för är 2014 skall styrelser och
nämnder vara delaktiga.

Roland Karlsson (FP), Fredrik Christensson (C) och Anneli Strand (S): bifalltillKlas-Göran
Henrikssons tilläggsyrkande.

Inge Löfgren (MP): bifalltilikommunstyrelsens förslag med komplettering, att begränsa
utsläppen av koldioxidmed 100 000 ton under 2013.

Fredrik Christensson (C) och Anneli Strand (S): avslag på Inge Löfgrens yrkandeom

komplettering.

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet för kompletterandeutredning.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositionpå Klas-GöranHenrikssons m.fi. tilläggsyrkande.

Proposition på inge Löfgrens yrkandeom komplettering av miljömålenmot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifailaförslaget.

Ordföranden stäilerproposition på Klas-GöranHenrikssonsmfl. tiiiäggsyrkandeoch finner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på inge Löfgrens yrkandeom komplettering av miljömålen
mot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Kommunfuilmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa förslag tilivision, värderingar och mätbara mål för
år 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt vid utformandet av mål for år 2014 skall styrelser och
nämnder vara delaktiga.

Beslut skickas till

Samtliga nämnder och styrelser
Kommunchefen
Näringslivschefen
Hemsidan

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 208

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
kommunstyrelsen för komplettering med utgångspunkt i bl.a. de återremissyrkandensom

lämnats under fullmäktiges möte. Förslaget har bearbetatsav ekonomienheten i samarbete
med förvaltningarna.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2012-12-06med bilagor
Förhandlingsprotokoilmed fackligaorganisationerna2012-11-26
Protokoll från Centrala Samverkansgmppen2012-11-19
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-14, § 214
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-11-29, § 188
Kommunstyrelensprotokoll 2012-12-12, § 235
Protokoll från Centrala samverkansgruppen2012-12-17.

Ordningsfråga

På ordförandens forslag beslutarkommunfullmäktigeenhälligt, att partiernas inledande iniägg
i budgetdebatten skall begränsastill 5 minuter.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Mats Karlsson (M), Fredrik Christensson (C), Torbjörn Stensson (S)
och Ann-Charlotte Strömwail (FP): bifalltiilkommunstyrelsens forslag.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltilikommunstyrelsens förslag i punkterna 1-5, 8, 10-14. Avslag
på kommunstyrelsens förslag i punkt 7.

Avslagpå kommunstyrelsens forslag i punkt 6 och i stället, att kommunfullmäktigebeslutar
att ansvaret for kommunens badplatser samt naturvårdsuppdraget from. 1 januari 2013
överförs tillkommunstyrelsen och integreras i
samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten.

Avsiagpå kommunstyrelsens forslag i punkt 9 och i stället, att kommunfullmäktigebeslutar
att 11 mnkr avsätts tillvolymökningai'inom lagstadgade Verksamheter. Fördelning sker vid
kommunfullmäktigesmöte i april 2013.

Tillägg,att kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsenur egen budget skall avsätta

pengar till fortbildningoch att de ska särredovisas inom nämndens budget.

Justerare: - Utdragsbestyrkande:

5C. 4”
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Yngve Berlin (K):

Bifall till kommunstyrelsens förslag i punkterna l-2, 11-14.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 3-5.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 6 i den del av yrkandetsom handlar om

fritidsverksamhet.I övrigt bifall.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 7-10 och 15.

1. Att det ungdomspolitiskaprogrammets ambitionmed ett ungdomens hus går från
vision tillhandling och att medel tillförsansvarig nämnd/styrelse.

2. Att kommunen i skrivelse till regering och riksdag kräver att kommunerna ersätts fullt
ut förde merkostnadersom orsakas av lagtvingande riksdagsbeslut.Exempelvis den
underfinansieradeLSS (lagen om särskilt stöd). Att human lagstiftningockså måste få
en human finansiering.

3. Att kommunfullmäktigeomprövar oktobennötetsbeslut o1n skattesats och fastställer
den kommunalautdebiteringen2013 till22:56..

4. Att kommunfullmäktigebeslutaratt avstå överskottsmålför 2013.

Inge Löfgren (MP):

l) Att överskottsmåletför år 2013 fastställs till 1,5 %.
2) Att 4 mnkr tillförs bildningsnämnden.
3) Att det ekonomiskauttaget från bolagen begränsastill50 °/o jämfört med förslaget.

Ronald Rombrant (LP):

Bifall tillkommunstyrelsens forslag i punkt 3 med komplettering ” samt att förslag av

principiell beskaffenhetunderställs kommunfullmäktige.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna4, 6-7 och 10.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 8-9 ochi stället, att tidigare överskottsmål,
som kommunfullmäktigemed stor majoritet tidigare ställt sig bakom, fortsätter att gälla, d.v.s.
ett budgeterat resultat på 15,3 mnkr för verksamhetsåret 2013.

Bifall till Jan-OlofJohanssons yrkandeom anslag för fortbildningoch dess finansiering.

Klas-GöranHenriksson (S), MarthinHermansson (V) och Anneli Strand (S):

Bifall till Jan-OlofJohanssons yrkande i sin helhet.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Thomas Falk (SP):

Bifall till Jan-OlofJohanssons yrkandeavseende punkterna 6-7 och yrkandetom anslag för
fortbildning.

Bifall tillRonald Rombrants yrkandeavseende punkterna 8-9.

Bifali till Inge Löfgrens yrkandeom anslag tillbildningsnämnden.

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

Susanne Baden (MP): bifalltill Jarr-OlofJohanssons yrkandeavseende kommunstyrelsens
förslag i punkterna 6-7 och 9.

Ajournering

Kommunfullmäktigessammanträdeajourneras under tiden 20.10-20.35 och 21 .15-2130
varvid nytt upprop genomförs. Ordföranden konstaterar, att kommunfullmäktigerär församlat
med 32 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 1 att uppdra åt kommunstyrelsen att under
2012 färdigställa förslag till ekonomistyrningsprinciper som omfattar en kombination av

målstyrningoch budgetstyrning.
Proposition på kommunstyrelsens törslag i punkt 2 att uppdra åt kommunstyrelsen att

säkerställa en planeringsprocess som omfattar planering på 1-3 år och 1 årig detaljbudget,
målstyrning,direktiv och budgetanvisningarpå koncemnivå.

Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 3 att uppdra åt styrelser och nämnder att

ansvara för att handlingsplanensåtgärder fullföljs mot Yngve Berlins avslagsyrkande.
Om kommunfullmäktige beslutar att bifallakommunstyrelsens förslag i punkt 3, proposition
på Ronald Rombrants yrkande om komplettering till kommunstyrelsens förslag i punkt 3 mot

avslag.
Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 4 att uppdra åt förvaitningar och
verksamheter att genomföra och delta i projekt och åtgärder för att verkställahandlingsplanen
mot Yngve Berlins mil. avslagsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 5 att uppdra åt kommunstyrelsen att leda
samt fördela ansvaret för att kommun- och koncerngemensamma aktiviteter verkställs mot

Yngve Berlins avslagsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 6 att fritidsverksamheten inkluderande
ansvaret för kommunens badplatser, samt naturvårdsuppdraget från och med l januari 2013
överförs till kommunstyrelsen och integreras i

samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetenhetenmot Ronald Rombrants avslagsyrkande.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Om kommunfullmäktige beslutar att bifallakommunstyrelsens forslag i punkt 6, proposition
på kommunstyrelsens förslag mot Jan-OlofJohanssons mil. ändringsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 7 att ansvaret for allmänkulturen överförs
till kommunstyrelsen och integreras i näringslivsenheten mot lan-Olof Johanssons mfl.
avslagsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens forslag i punkt 8 att kommunfullmäktiges tidigare beslut
om att resultatet 2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsavgift och
utjämningsbidrag ändras till 2 % 2015 med delmålet att 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %,
2014 1,2 % och 2015 2 % mot Yngve Berlins avslagsyrkande.
Om kommunfullmäktige beslutar att bifallakommunstyrelsens förslag i punkt 8, proposition
på kommunstyrelsens forslag mot Inge Löfgrens mil. ändringsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 9 att 11 miljoner kronor avsätts i en

kommungemensam omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens 33 punkter
samt ev. volymökningar'i lagstadgad verksamhetmot Yngve Berlins mfl. avslagsyrkande.
Om kommunfullmäktige beslutar att bifallakommunstyrelsens forslag i punkt 9, proposition
på kommunstyrelsens forslag mot Jan-OlofJohanssons mil. ändringsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens forslag i punkt 10 att den politiska styrningen sker i
enlighet med förslag till program for forändrings- och utvecklingsarbetetmot Yngve Berlins
avslagsyrkande.
Proposition på kommunstyrelsens forslag i punkterna 11-14 om borgen for de helägda
bolagen Lysekils Stadshus AB, LysekilsBostäderAB, LEVA i Lysekil AB och Kolholmama
AB.

Proposition på Jan-Olof Johanssons mil. yrkande om anslag for fortbildning och dess
finansieringmot avslag.
Proposition på Yngve Berlins yrkande i punkt 1 att det ungdomspolitiskaprogrammets
ambitionmed ett ungdomens hus går från vision tillhandling och att medel tillförs ansvarig
nämnd/styrelsemot avslag.

Propositionpå Yngve Berlins yrkande i punkt 2 att kommunen i skrivelse till regering och
riksdag kräver att kommunernaersätts fullt ut för de merkostnadersom orsakas av

lagtvingande riksdagsbeslut.Exempelvis den underñnansieradeLSS (lagen om särskilt stöd).
Att human lagstiftning också måste få en human finansieringmot avslag.

Propositionpå Yngve Berlins yrkande i punkt 3 att kommunfullmäktigeomprövar
oktobermötetsbeslut om skattesats och fastställer den kommunalautdebiteringen2013 till
22:56 mot avslag.

Proposition på Yngve Berlins yrkande i punkt 4 att kommunfullmäktigebeslutaratt avstå
överskottsmålfor 2013 mot avslag.

Propositionpå Inge Löfgrens mil. yrkande i punkt 2 att 4 mnkr tillförsbildningsnämnden
mot avslag.

Proposition på Inge Löfgrens yrkandeom det ekonomiskauttaget från bolagen mot avslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 15 att i övrigt fastställa budget för 2013 i
enlighet med upprättat förslag mot Yngve Berlins avslagsyrkande.
Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt l att uppdra ät
kommunstyrelsen att under 2012 färdigställa förslag till ekonomistyrningsprinciper som

omfattar en kombination av målstyrning och budgetstyrning och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att uppdra åt
kommunstyrelsen att säkerställa en planeringsprocess som omfattar planering på 1-3 år och i
årig detaljbudget, målstyrning,direktiv och budgetanvisningar på koncernnivå och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 3 att uppdra åt styrelser
och nämnder att ansvara för att handlingsplanens åtgärder fullföljs mot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande om komplettering till
kommunstyrelsens förslag i punkt 3 mot avslag och finner, att kommunfullmäktige beslutar
avslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 4 att uppdra åt
förvaltningar' och verksamheter att genomföra och delta i projekt och åtgärder för att
verkställa handlingsplanen mot Yngve Berlins mil. avslagsyrkande och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 5 att uppdra åt
kommunstyrelsen att leda samt fördela ansvaret för att kommun- och koncerngemensamma
aktiviteter verkställs mot Yngve Berlins avslagsyrkande och finner, att kommunfullmäktige
beslutaratt bifallaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 6 att
fritidsverksamheten inkluderande ansvaret för kommunens badplatser, samt

naturvårdsuppdraget från och med 1 januari 2013 överförs till kommunstyrelsen och
integreras i samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetenheten mot Ronald Rombrants
avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-OlofJohanssons mil.
ändringsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaJan-OlofJohanssons mfl.
ändringsyrkande.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.Ta-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för bifalltillJan-OlofJohanssons mfl. ändringsyrkande.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Om röstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 19 ja-röster och 20 nej-röster att bifallaJan-Olof
Johanssons mfl. ändringsyrkande(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 7 att ansvaret for
allmänkulturen överförs till kommunstyrelsen och integreras i näringslivsenheten mot Jan-
Oiof Johanssons m.fl. avslagsyrkande och finner, att kommunfullmäktige beslutar avslå
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 8 att

kommunfullmäktiges tidigare beslut om att resultatet 2014 skail uppgå till 3 % av

skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsbidragändras tili 2 % 2015 med delmålet att

2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och 2015 2 % mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens m.fl.
ändringsyrkande och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 9 att 11 miljonerkronor
avsätts i en kommungemensam omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens
33 punkter samt ev. volymökningar i lagstadgad verksamhet mot Yngve Berlins m.fl.
avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof Johanssons m.fl.
ändringsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaJan-OlofJohanssons mil.
ändringsyrkande.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens försiag.

Nej-röst för bifalltillJan-OlofJohanssons mfl. ändringsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 19 ja-röster, 17 nej-röster och 3 ledamöter som avstår att

bifallakommunstyreisens förslag (se otmöstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 10 att den politiska
styrningen sker i enlighet med förslag till program för förändrings- och utvecklingsarbetet
mot Yngve Berlins avslagsyrkande och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla
förslaget.
Ordföranden stälier proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 11-14 om borgen
för de helägda bolagen Lysekils Stadshus AB, LysekilsBostäderAB, LEVA i LysekilAB och
KolholmamaAB. Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslagen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Johanssons mfl. yrkande om anslag för
fortbildning och dess finansiering mot avslag och finner, att kommunfullmäktige beslutar
bifallaJan-OlofJohanssons m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkande i punkt l att det ungdomspolitiska
programmets ambitionmed ett ungdomens hus går från vision tillhandling och att medel
tillförs ansvarig nämnd/styrelsemot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå
yrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalltill Yngve Berlins yrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 10 ja-röster, 16 nej-röster och 13 ledamöter som avstår att

avslå Yngve Berlins yrkande (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställerproposition på Yngve Berlins yrkande i punkt 2 att kommunen i skrivelse
tillregering 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.
Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet

Ordföranden ställerproposition på Yngve Berlins yrkande i punkt 3 att kommunfullmäktige
omprövar oktobermötetsbeslutom skattesats och fastställerden kommunalautdebiteringen
2013 till 22:56 mot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.

Ordföranden ställerproposition på Yngve Berlins yrkande i punkt 4 att kommunfullmäktige
beslutaratt avstå överskottsmålför 2013 mot avslag och finner, att kommunfullmäktige
beslutaravslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens mil. yrkande i punkt 2 att 4 mnkr tillförs
bildningsnämndenmot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkandeom det ekonomiska uttaget nån
bolagen mot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 15 att i övrigt fastställa
budget för 2013 i enlighet med upprättat förslag mot Yngve Berlins avslagsyrkande och
finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigesbeslut

l. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att under 2012 färdigställa
förslag tillekonomistymingsprincipersom omfattar en kombinationav målstyiningoch
budgetstyrnjng.
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2. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa en

planeringsprocess som omfattar planeringpå l-»3 år och I årig detaljbudget, målstyrning,
direktiv och budgetanvisningarpå koncernnivå.

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt styrelser och nämnder att ansvara för att

handlingsplanensåtgärder fullföljs.
4. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt förvaltningar och verksamheter att genomföra

ooh delta i projekt och åtgärder för verkställahandlingsplanen.
5. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att leda samt fördela

ansvaret för att kommun- och koncerngemensammaaktiviteter verkställs.

6. Kommunfullmäktigebeslutaratt ansvaret för kommunens badplatser samt

natuivårdsuppdraget från och med l januari 2013 överförs tillkommunstyrelsen och
integreras i samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten.

7. Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunfullmäktiges tidigare beslutom att resultatet
2014 skall uppgå till 3 % av skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsbidragändras
till2 % 2015 med delmåletatt 2013 uppnå ett resultat om 0,6 %, 2014 1,2 % och 2015
2 %.

8. Kommunfullmäktigebeslutaratt ll miljonerkronor avsätts i en komrnungemensam
omstruktureringsfond för genomförande av handlingsplanens33 punkter samt ev.

volymökningari lagstadgad verksamhet.

9. Kommunfullmäktigebeslutaratt den politiska styrningen sker i enlighet med förslag till

program för förändrings-och utvecklingsarbetet.
10. Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsStadshus

AB:s låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebeloppom 116 735 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

l 1. Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för LysekilsBostäder
AB:s låneförpliktelserupp till ett totalt högsta lånebeloppom 485 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

12. Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i Lysekil
AB:s låneförpliktelserupp tillett totalt högsta lånebeloppom 266 971 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

13. Kommunfullmäktigebeslutaratt såsom för egen skuld ingå borgen för KolholmarnaAB:s
läneförpliktelser* upp tillett totalt högsta lånebeloppom 15 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

14. Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsenur egen budget skall avsätta pengar
till fortbildningoch att de ska särredovisas inom nämndens budget.

15. Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt fastställabudget för 2013 i enlighet med
upprättat förslag.

Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamöterna Yngve Berlin (K), Jan-OlofJohansson (S), Ronald
Rombrant (LP), Inge Löfgren (MP) och MarthinHermansson (V) skriftligareservationer.
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Beslutet skickastill

Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten
Samtliga kommunala bolag
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   NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING
§ 208 p6

JA NEJ AVST

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mats Karlsson
Margareta Carlsson
an-OlofJohansson 

Roland Karisson
Torbjörn Stensson

FP CamillaCarlsson Daniel Olofsson
K
FP
M
LP
S

FP
Siw Lycke Christer Hammarqvist
Axmeli Strand
EmmaNohrén Susanne Baden
Hans Nordlund

FP Håkan Möller Bert Jonasson
Klas Mellgren
Håkan Smedja Martin Hermansson
Britt-MarieKjellgren
Kent Carlsson
Britt-MarieDidrikssomBurcher
Eva Leandersson
Marita Fennell-Lagreil ElisabethÅkerman
Ann-Britt Jarnedal
ThomasFalk
Lars-Åke Olsson
Margareta Lundqvist
Maria Forsberg
Britt-Marie Govik
Stefan Magnusson
John Berntsson Jan Ivarsson
Anders Nilsson
Per-GunnarAhlström
Fredrik Christensson
Tom Govik
nge Löfgren
Siv Linnér
Marianne Larsson
FilipNordqvist
Sven-GunnarGunnarsson

w

s

K
'.73

FP

LP
P

FP

FP

FP
MP

S
FP

Obunden
S

-
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VOTERING

__

§ 208 p9
NARV JA NEJ AVST

NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA   
 

 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mats Karlsson

FP
S

FP
K
FP
M

  

PP
S
S

FP
SD
M
S
K
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NÄRVARO-z OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVSTI I
Mats Karlsson -

Z
Z

CamillaCarlsson Daniel Olofsson l
I
Z
Z

I
Z

I
I

FP Z

Z
Z

I

LP

FP
S
S
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Reservation §235 BUDGET 2013 Lysekil 22 dec 2012

Ända sedan junimötet då fullmäktigemajoriteten godkände en handlingsplan för

budgetnedskärnlngarl (storleksordnlng30 milj.) har Kommunistiska Partiets mål varit
att få övriga kommunpolitikeratt öppna ögonen inför för hotet mot den kommunala
servicen.

På junimötet var det bara KP;s och V:s representant som yrkade avslag! 33 för

handlingsplanen och 4 emot!

Vi skrev t vår reservation 27 juni 2012: "Handiingsplanensom ska!! 'spara" 20 - 30

miüoner är rena hânet mot vanliga löntagare och arbetslösa, när samma politikeroch

Uänstemän plöjtner minst 40 - 50 miljoneri strandpromenaderoch en tjusiga
stensatt entré tillden ”nyästadsdeien i Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit
tiilökade skatta intäkter."

Aliansens slutliga budgetförslag i december bygger helt på juni-beslutetom

handlingsplanensom skall "spara" 30 milj. och vägran att förstärka ekonomin med
en skattehöjning.

Vi är delvis förvånade över att vi stod helt ensamma på budgetmötet 20 dec om att

awisa handlingsplanenoch förslaget om en förstärkning av budgeten genom en

skattehöjning. Vi hade en förhoppning om att få stöd från (s) V och ev. mp (V hade

tidigare gått emot handlingsplanen) i detta förslag för att undvika nedskärningar
inom skola vård omsorg och kultur. Men det blev som vi befarat!

Fullmäktiges största parti (s) bedyrar istället i budgetdebatten 20 dec att "Vi vill
absolut inte fälla alliansens budgetförslag" "Vi måste ha pratat bredvid varandra. l/i

ställer upp helt på budgeten”. 3.0. 3 (s).

(s) och V:s bifall tili alliansens budgetförslag, att satserna 3.) och 4.) 'ansvara för att

hand/ingspianensåtgärder fuiiföüswch att 'ble/ta i projekt och åtgärder för att

verkställahandlingsplanen?är enligt vår uppfattning ödesdigert. Med dessa bifall till

handlingsplanen har man helt bundit upp sig i alliansen planer för att forcera

nedskärning och utförsäljning av kommunal verksamhet och egendom. I den
handlingspian fuitmäktige biföilkan man läsa, 'Projektansvarlgaskall utses, resurser

och tidsplan fasstäiias”. (s) och V (och majoriteten) hari och med detta tllE och med

godkänt de som skall hålla i yxan.

Frltldsektorn positiva roll, bemanning inom vården, lnnehâlleti nya skollokaier,
biblloteksverksamhetoch kort sagt den kommunala servicens innehålloch kvalitet
hotas genom majoritetsbeslutetom budget 2013.

Vi reserverar oss mot budgetbeslutetoch avslutar med samma skrivning som vi

avslutade vår reservation mot handlingsplanen ijunä:
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Tystnadenoch lojaliteten mot regeringspolitikensom skapar
barnfattigdomoch ökarklassklyftorär en medvetenpolitik Även ovilian
att testa den lokala solidaritetenmed en kommunalskattehöjningoch
avstå det ekonomiska överskottsmåletär också det tecken på att

nedskärningoch social nedrustningär den politiska huvudllnjen för såväl
den nationellasom den lokala alliansregeringen.

Kommunistiska Partiet 22/12 2012 Yngve Berlin

n u . q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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SOCIALDEMOKRATERNA 2012-12-21

Justerare:

.saáá För

Reservation, kommunal budget 2013

När handlingsplanen 2012 - 2014 behandladesav kommunfullmäktige i juni,
beslutade fullmäktige om det budgetarbete som ska leda till en budget i balans.

Man har i underlag tili budgeten pekat på vikten av att arbetet med den av

kommunfullmäktigeantagna handlingspfanen. Betydelsen av att i det arbetet
involvera nämnder och styrelser kan inte nog understrykas. Vi ser med stor oro en

risk för att de förväntade effekterna av handlingsplanen inte uppnås under 2013.

Den väg alliansen valt för att ta tag i den ekonomiska situationen i Lysekil, innebär
att man istället för att höja skatten avser att sänka resultatmålen för de närmaste
åren, med de problem detta kommer att föra med sig. Budgeteracle intäkter är
därmed inte tiiiräckiiga för att finansiera dagens verksamhet utan förutsätter
avsevärda nedskärningarsom även kan ha en påverkan på de obligatoriska
verksamheterna.Att då ta 11 mkr ur budgeten enligt alliansens försäag för att
ñnansiera en omstrukturerêngsfonct kan vi inte ställa upp på. En fond för att
utveckla eller effektivisera kommunala verksamheter kan möjligtvis vara gângbar i
goda tider då det kan finnas utrymme t budgeten. Vårt förslag att dessa 11 mkr
Istället skutie gå tilivoiymöknlngar tnom lagstadgade verksamheter skulåe kunna
göra det möjiigt för de lagstadgade verksamheternaatt klara sig på sin tilldelade
budget. Vår bedömning är att de av fullmäktige fattade beslutsom redovisats
ovan, kommer att leda tiil ett resuEtat för 20:3 som inte är] nivå med den
beslutadebudgeten. Vi reserverar oss därför mot beslutetatt avsätta 11 mkr till
en kommungemensam omstruktureringsfond och den av fullmäktige fastställda
budgeten för 2013.

Skatteprognoser, befoikningstaioch vikande konjunkturger anledning titt
noggrann hushälining, samtidigt som de kommunala verksamheterna behöver
samverka på bästa sätt. Målet mäste vara att trygga en iângsiktigt stabil ekonomi
under socialt acceptabla former.

Soctaidemokraterna i Lysekil

.n 4,

,Jaia-Oloflohansson '
i

Utdragsbestyrkande:
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Miljöpartiet 20l2-l2-20
i Lysekil 

Reservation på budget 2013
KF 2G IZ- [2-20. ärende 3, § 235

Lysekilsekonomi är i en synnerligen besvärlig situation. Undcrskortel accelererarnu till
lll-tals miljonerkr per är. Hittillshar koinnittnen klarat ekonomin med allt större lån
och utförsäljning av markocl1 fastigheter.

l budgeten för år 2013 läggs mycket stora besparingarpå skola, ungdomar, bibliotek
och liknande. Dessa 'l'Cl'i-CSa1Ill1etel',som kommunen är skyldigatt sköta enligt lag,
kommer inte längre att kunna klara önskad Olllñlttllillgoch kvalitet.

Det är inte skola, äldreomsorg mm som belastarkommunens ekonomi. Det är istället
alla nya bostads- och induslriontrâden, hamnpromeraacler,ltandelshaznn,
företagsetableringar, husbilsparkering,gästhanni och liknande som har kostat. Dessa
vcrksaznltctet*står clock inte lör några nedskärningar.

För att klara ekonomin tvingas dessutom hyresgäster i kommunens bostadsbolag,
elkunder, xratten- och avloppsalaoiuicnterm ll att betala hög borgensavgiñ, hög
internrâtata på lån och extra hög Litcielning till kommunen. Med tiden blir det allt dyrare
att bo i Lysekilvilketkan medföra färre invånare.

hliljöparlietanser' att åtgärder :näste vidtas så fort som mâêligt. Om inte åtgärder vidtas
så kommer Lysekilskommun att Etamna i en synnerligen allvarlig ekonomisk simalion.
Då kan ett stort antal anställda få lämna kommunen.

I (lena allvarliga läge bör llamfor allt barn, ungdomar, skola, äldre mm prioriteras och
inte utsättas For fier besparingar. istället bör konmtunen skära kraftfullt i alll annat som

inte är obligatoriskt enligt lagstiftningen.

Tveksammaprojekt och investeringarbör i dagens situation avskrivaseller skiutas
framåt i tiden. Nya bostads- och industriområden får vänta tillsett behov Föreligger.
Vårat skattekroitor'är begränsade och bör koncentreras lillde allra viktigaste
gemensamma funktionerna.

//el*°/§§”//Å“<°=
hage Löfgren
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lysekllåpårtetmu

2012-12-27

Kommunfullmäktige

LKF 2012-12-20

Reservation mot beslut i ärende 3, Budget 2013

Kreditorerna bestämmerLysekils framtid, om vi inte börjar agera!

i bakgrundsmaterialettillbudget 2013 skriver kommunchefen och ekonomichefen

"Lysekilskommun har f stort sett utnytüot hela sin lánelimithos Kommuninvest.

Därför är sjölvflnansferlngenda möjligheten att genomföra och trpprätthållavärdet

på anläggningstillgångar."

Lysekilskommun befinnersig följaktligen I ett läge där kreditorema l praktiken be-
stämmer över Lysekilsframtid. När nya län för planerade trygghetsboenden har

upptagits kommer det sannolikt därefter att bli mycket dyrt för Lysekils kommun att

ta upp ytterligare lån, förmodligen så dyrt att vi kommer att vi nödgas avstå från ln-

vesteringar. Detta kommer att l hög grad hämma Lysekils utveckling.

Det finns annat att beakta när budgeten för de kommandeåren ska fastställas, in-

vånarantaiet har sjunkEt med drygt 400 personer de senaste 10 åren. Kommunkon-
cernens skuEder har sedan FP, M och C har haft ansvaret ökat med närmare 250 mil-

joner, låneskuld och borgensåtaganden uppgår nu tillöver en miljard (Lysekils
kommun är den tredje mest skuldsatta kommunen i Västra Götaland).

Många har ställt sig frågan hur länge denna kan fortsätta. Vi gör bedömningenatt vi
inom en närtid kommer att ställas inför mycket svåra beslut,om detta inträffar un-

der denna eller under nästa mandatperiod vet vi naturligtvis tnte. Och ju längre vi

drar på verkningsfuilabeslut, desto värre torde det bli.

Det är för Lysekilskommun nödvändigt att vi åstadkommersådana överskott att vi

skapar egna medel tillamorteringar investeringar. När invånarantaletsjunker, då

sjunkerockså skatteintäktema,med minskande befolkning,inklusive minskande
elevkuliar, måste vi anpassa vår kostnadskostym. För att minska skuldbördan måste
vi sannolikt också avyttra tiltgångar,hur ogärna vi än vill.Agerar vi inte kommer få

att ha råd att bo l Lysekilskommun, allt färre ska dela på den alltför stora

konstandskostymen.Om inget görs kommer alltfleratt vara folkbokförda l andra
kommuner och endast ha Lysekilsom sommarort.

LYSEKILSPARTIETMU
e-post infoêllysekllspartletnu svwvnlysekilspartietnu
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Det är främst på punkten om överskottsmålsom Lysekilspartietreserverade sig mot

budgetbeslutet.Det var Inte så länge sedan som en bred majoritet bestående av så-
väl de borgerliga partierna med FPs Roland Karlsson i spetsen som socialdemokra-
terna beslutadeatt vi skulle ha ett överskott om 1,5 % under 2012 och 3 % år 2014.
I beslutetsom fullmäktlgen nu tog för 2013 siktar vi på ett överskott om 0,6
%....Detta innebär et budgeterat överskott med 4 miljoner,ställ detta mot att Lyse-
kil under läng tid framöver behöver ligga på nivåer om minst 20 miljoner.

Lysekilspartietsaknar (viiket kommunallagenföreskriver) tydliga finansiella mål, inte

minst när det gäller låneskuidensminskning.

Vi utgår från att planerna på 35-procentiga neddragningarpå biblioteksverksam-
heten inte drabbar stadsbiblioteketutan att detta först understäiis kommunfull-
mäktige.

Vi glädsöver att fritidsverksamheten ligger kvar under den nämnd som har med
barn och ungdomar att göra, nämligen bildningsnämnden(och att vi därmed bespa-
rar tjänstemannaorganlsationentidskrävande arbete med ytterligare omorganisat-
lonerl.

Ronald Rombrant, Lysekllspartiet

LYSEKILSPARTIEIZNU
e-post InfotâlysekilspartêehnuVlebbplats ivwvnlysekilspartäetnu
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§209

BILDANDEAVEN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS-
MUNKEDALS-OCH SOTENÃSKOMMUN
Dnr: LKS 11-362-106

För att kunna möta framtida IT-utmaningar, bromsa kostnadsutvecklingenoch för att kunna
ge bibehållenservice och IT-drift av god kvalitet förslår projektgruppen att IT-enheten i
Sotenäs kommun ska ingå i servicenämnden för kommunernaLysekiloch Munkedal. I denna
Servicenämnd ingår kommunernas IT-drift och support (IT-organisation),med start 2013-01-
01. Annan verksamhet kan när så behovetuppstår tillförasservicenämnden. Genom att skapa
en gemensam IT-organisationunderlättas samverkanför övriga verksamheter över kommun»
gränserna.
Sedan 2008 har områden aktuella för utökat samarbeteundersökts i olika arbetsgrupper inom
ramen för samarbetetmellan de fem kommunerna i norra Bohuslän på uppdrag av kommun-
cheferna och den politiska ledningen. Ett sådant område är lT-frågorna.
För att undersöka möjligheter till lT-samarbeteoch hur detta samarbete ska förverkligashar
en förstudie gjorts och två förstudierapporter skrivits, dessa rapporter har presenterats för
kommunstyrelsemaoch för kommunchefemasledningsgrupper samt fackligsamverkan.

Budgeten för den gemensamma IT-organisationen för Sotenäs, Munkedal och Lysekilska
ligga på samma nivå som idag eller på sikt minska. Den finansierasvia kommunbidragsamt

debiteringtillverksamheterna.Den totala budgetomslutningen2013 ligger på samma nivå
som for 2012.

Beslutsunderlag

IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-09-20 med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-30, § 157
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-1 1-07, § 202
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 2 l 8

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet med komplettering med protokoll från
samverkansmöten.

Roland Karlsson (FP): ändring i punkt 2 att nämnden skall bestå av två ledamöter och två
ersättare från varje kommun samt att reglementet ändras enligt detta.
Avslagpå Ronald Rombrants återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på kormnunstyrelsens
förslag samt Roland Karlssons ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremlssyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons ändringsyrkandeoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

l. Kommunfullmäktigebeslutaratt under förutsättning att fullmäktige i Munkedals
kommun fattar motsvarande beslut, låta Sotenäs bli en del av den gemensamma
nämnd, som benämns Servicenämnden, för kommunerna Sotenäs, Munkedal och
Lysekil.

2. Kommunfullmäktigebeslutaratt nämnden ska bestå av två ledamöter och två ersättare

från varje kommun. Respektive samverkanskommunväljer två ledamöter och en

ersättare tillden gemensammaservicenämnden.

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till reglemente med

ändring enligt punkten 2 ovan.

4. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillsamverkansavtal.

Reservation

Mot beslutetamnäler' ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftligreservation.

Beslutet skickas till

Munkedals kommun
Sotenäs kommun
IT-enheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN
Kommunfullmäktige

Justerare:

Sammanträdesprotokoll
2012-12-20

 
lysekllåpårtietnu

2012-12-27

Kommunfullmäktige

LKF 2012-12-20

Reservation mot beslut i ärende 4. Bildande av en gemensam iT-organisation för Ly-
sekiis- Munkedals» och Sotenäs kommun

Varför bifogas inte protokoll från möten med de fackligaorganisationerna?

Lysekilspartietfinner det mycket anmärkningsvärtatt det i besiutsunderiagetinte

fanns med protokoll från central samverkansmöte.När kommunfullmäktigenu fat-
tade beslutom en sammansiagen IT-organisation mellan tre kommuner kunde man

av handlingarna inte utläsa om personalen, som Ju förstås berörs I hög grad av be-

slutet, stäiier sig positiva eller negativa tilldetta samarbete.Denna informationär

naturligtvis av stor betydelse för oss som ska fatta beslut i ärenden som påverkar
personaien.

Detta är bakgrunden tillatt Lysekilspariietyrkade på att ärendet skulle återremitte-
ras för komplettering med protokoll från samverkansmöten.

Detta är sannerligen inte första gången som protokoil frân samverkansmöteninte är

med. Och får vi kännedom om dem, så läggs de oftast ut på bordet vid sittande mö-
ten...Vi förvånas över att de fackligaorganisationerna accepterar detta.

Lysekiispartiet kommer att lägga motioner med målsättningen att öka kvaliteten i

beslutsprocessen.

Ronald Rombrant, Lysekiispartiet

LYSEKILSPARTIETRU
e-post info@iysekiispartlet.nu vzwvniysekiispartietnu

Utdragsbestyrkande:

§Ã§;ä Fä: /L
\.
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§210

NY BYGGNADSNÄMND2013
Dnr: LKS 12-268-001

När miljösamverkangenomförs 1 januari 2013 överförs miljöenheteniLysekiltill Sotenäs
kommun tillsammansmed miljöfrågorna.Kvar blir bygglovsfrågor och övriga ärenden inom
PBL. Den politiska organisationen för dessa frågor föreslås vara en ”byggnadsnämnd”.
Förvaltningsorganisationeni övrigt bedöms inte påverkas.

Ett förslag till reglemente för byggnadsnämndenhar tagits fram. Detta är i princip identiskt
med det som för närvarande gäller för nuvarande miljö- och byggnadsnämnd.

Byggnadsnämndensantal av ledamöter och ersättare föreslås vara oförändrad jämfört med
nuvarande miljö- och byggnadsnämnd.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2012-08-23, § 160
Lednjngsutskottets protokoll 2012-11-14, § 175
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 225

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt inrätta en byggnadsnämnd från och med 1 januari 2013 samt
att godkänna upprättat förslag tillreglemente.

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
Hemsidan
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 211

REGLEMENTEFÖR DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN ”MILJÖNÄMNDENI
NIELLERSTA BOHUSLAN”
Dnr: LKS 11-266-409

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträde2012-10-25, § 166, att tillsammansmed
Sotenäs och Munkedals kommunerbildaen gemensam miljönämnd samt tillhörande
tjänstemannaföivaltningatt träda i kraft 2013-01-01. Nämndens namn ska vara

”Miljönämndeni Mellersta Bohusiän.” Samtidigt beslutade fullmäktige att godkänna
upprättat förslag till reglemente for den gemensammamiljönämnden.

Under den fortsatta handläggningen av ärendet i de tre konnnunernahar framkommit, att

vissa revideringarav reglementet för den gemensamma nämnden har varit nödvändiga.
Reglementethar överarbetats i samråd med jurist vid Sveriges Kommuner och Landting
(SKL). Revideringarhar bLa. skett i paragrafemasom behandlariedningsfunktion,övriga
uppgifter, delegering ñ°ån kommunfullmäktigeoch nämndens sammansättning. Därutöver har
redaktionella förändringar skett.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-12-12 med forslag till reviderat reglemente.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-12, § 236

Jäv

Tjänstgörande ersättaren Daniel Olofsson (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av detta ärende.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP):

Miljönämndenskall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ersättarna bör ha närvaro- och
yttranderätt. Ej representerade partier skall ha närvarorätt.
Närvaro- och yttranderätten för kommunstyrelsens ordförande bör utgå ur reglementet.
Miljömâlenskall årligen fastställasoch redovisas i respektive fullmäktige.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltill kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag att Llpphäva beslutet2012-10-25, § 166 i den del
som avser godkännande av forslag tillreglemente for den gemensammamiljönämnden.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå kommunstyrelsens förslag att Linder förutsättning att Sotenäs och Munkedals
kommuner fattar motsvarande beslut, godkänna reviderat förslag 2012-12-12 till reglemente
för den gemensammamiljönämndenmot inge Löfgrens yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att upphäva beslutet2012-10-
25, § 166 i den del som avser godkännande av förslag till reglemente för den gemensamma
miljönämndenoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att under förutsättning att
Sotenäs och Munkedals kommuner fattar motsvarande beslut, godkänna reviderat förslag
2012-12-12 till reglemente för den gemensammamiljönämndenmot Inge Löfgrens yrkande
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

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

godkännande av förslag tillreglemente för den gemensamma miljönämnden.

Kommunfullmäktigebeslutar,att under förutsättning att Sotenäs och Munkedals kommuner
fattar motsvarande beslut, godkänna reviderat förslag 2012-12-12 till reglemente för den
gemensammamiljönämnden.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamoten Anneli Strand (S) skriftligreservation och ledamoten Inge
Löfgren (MP) blank reservation.

Beslutet skickastill

Sotenäs kommun
Munkedals kommun

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

533.415." 7154



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-12-20 29 (44)

mot

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

_Qe- ?få



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2012-12-20 3 0 (44)

§ 212

UPPDATERADEREGLER OCH TAXORFÖR SMÅBÅTSHAMNARNAINKLUSIVE
GÄSTHAMNARNA2013
Dnr: LKS 12-442-553

Vid framtagande av regler har hänsyn tagits till omvärden och konkurrenssituationen.
De uppdaterade reglernahar genomarbetatsgrundligt under flera möten där berörd personal
varit fullt delaktig. Tidigare har det varit ett separat dokument for båtköregler. Allt har nu

sammantöits i ett dokument.
Reglernahar utarbetats med beaktandeav de brister i informationoch tydlighet som har
uppdagats under det senaste verksamhetsåret.
Till grund for taxorna ligger en omvärldsanalyssom grundar sig på villkoreni närliggande
konkurrerandehamnar.

Båtplatserna är prissatta med fortöjningsomrâde och båtstorlek som bas. Från 2013 införs
ytterligare en taxa som innebär hyra av Y-bom som ägs av kommunen.

En vintertaxa införs, vilketinte funnits tidigare. Med nuvarande system kan man ligga kvar
under vintern utan kostnad för båtägaren. Bakgrunden är att trenden går mot allt större båtar
och att flerväljer att iigga kvar på sina platser året runt. När båtarna ligger i på Vintern så ökar
slitaget på anläggningarna. Under vintern så är det ofta hårt vädervilketgör att det blir
ytterligare påfrestningarpå bryggor och bommar. Detta leder i sin tur till ökade
underhållskostnader.

En nyhet för 2013 är att Vi infor en taxa för mellansäsong. Tidigare har det endast funnits for-
och eftersäsong samt högsäsong.

Samtliga taxor for båtplatser, gästplatser och båtupplag är satta exklusive el eftersom
kommunen inte har möjlighet att leverera el tillsamtliga platser. El är således en tilläggstjänst
som kan beställas.Eftersom det inte finns elmätare, utom i undantagsfall, så tillämpas fasta
avgifter. Att investera i elmätare tillsamtliga platser for individuell mätning innebär stora

investeringar som det inte finns ekonomiskt utrymme att göra for tillfället.

Enligt beslut i Kommunstyrelsen2012-12-05, § 224 har ärendet kompletterats med
underhållsplan(reparationslista) i bilagaoch tillägg i tjänsteskrivelsen av resultatbudget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Småbâtshamnamatjänsteskrivelse 2012-12-13
med bilagor.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 224

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att regler och avgifter för spolplattor och vintertaxa utgår ur liggande
förslag, i övrigt bifalltillkommunstyrelsens forslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Yngve Berlin (K), Jan-OlofJohansson (S), Martin Hermansson (V),Thomas Falk (SP) och
Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet för kompletterande utredning och
förtydliganden.

FredrikLundqvist (M), Fredrik Christensson (C) och Torbjörn Stensson (S): bifalltill Roland
Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Yngve Berlins mfl. âteiremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
forslag samt Roland Karlssons mil. ändringsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins mfl. åteiremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att åtenemittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 17 ja-röster, 19 nej-röster och 2 ledamöter som avstår att
återremittera ärendet (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet för kompletterande utredning och
foitydliganden.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Småbåtshamnarna

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING

_

§ 212
KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

Torbjöm Stensson
CamillaCarlsson Daniel Olofsson
Yngve Berlin
Ann-Charlotte Strömwall
Fredrik Lundqvist
Ronald Rombrant
Klas-GöranHenriksson
:-
--
_-

EmmaNohrén Süsanne Baden t' -
Hans Nordlund
Håkan Möller Bert Jonasson
Klas Mellgren
Håkan Smedja Martin Hermansson
Britt-MarieKjellgren
Kent Carlsson
Britt-MarieDidriksson-Burcher
Eva Leandersson

M Marita Fermell-Lagrell ElisabethÅkerman
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 213

SAMMANTRÄDESKALENDER2013
Dnr: LKS 12-329-006

Kommunledningskontorethar utarbetat förslag tillsammanträdeskalenderfor 2013 for
kommunledningsutskottet,kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.Ärendet har varit
återremitterat från kommunstyrelsen på grund av att förslagen har kolliderat med bl.a. möten i
regionen. Ledningsgruppen har tillsammansmed kommunledningskontorettagit fram
följande förslag:

 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

KF
(torsdagar kl. 17.30)

KSLU- PLAN KSLU
(måndagarkl. 13.00, om (onsdagar kl. 8.30)
inte annat anges)

KS
(onsdagar kl. 9.00, om inte
annat anges)

 
 KSEU

(samma dag som KSLU kl.
13 00

9 januari 31 januari
(beslutatsedan tidigare)

15 april 17 april 3 maj 30 maj
(fredag)

i
14 juni 14 augusti 29 augusti
(8.30 fredag)
27 augusti 21 augusti 4 september 26 september
(tisda)
6 september 18 september 9 oktober 31 oktober
(8.30 freda)

6 december 11 december 15 januari 2014
(8.30 fredag)

Beslutsunderlag

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
   

Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 182
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 232

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna sammanträdeskalendernför KF 2013.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och styrelser
Kommunledningskontoret
Registraturen
Hemsidan

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 214

mmvn)- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA
BESLUT 3:e KVARTALET2012
Dm: LKS 12-181-701

Individ- och myndighetsnämndenhar upprättat till socialstyrelsen över ej verkställdabeslut
3:e kvartalet 2012.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-10-31, § 294 med tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-05, § 222

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Individ- och myndighetsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 215

MEDBORGARFÖRSLAG - INRÄTTAETT GOLFGYMNASIUM I LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 08-543-612

Toivo Tuularihar i ett medborgarförslag framfört önskemål om inrättande av golfgymnasium
i Lysekilskommun alternativtutreda möjligheter tillett samarbetemed Skaftö GK.
Nämnden har genom förvaltningschefen Roland Mattsson kontaktat Skaftö GK och diskuterat
ovanstående förslag. De kom gemensamt fram tillatt ett golfgymnasium inte var

genomförbart däremot kunde golf ingå som en idrott inom idrottsgymnasiumdär skolan också
erbjuder handboll, fotboll och ridning. Elevens tid tas från individuellt val (300 poäng 2008
numera 200 poäng) och läggs in i elevens schema alternativtutanför schema beroendepå
elevens boendeort.
Nämnden har också utökat samarbetetatt också gälla Sotenäs GK och Torreby GK för att på
så vis bredda utbud och möjligheter för eleven.
Detta upplägg har pågått sedan 2009 och fortgår även läsåret 2012-2013. Enligt rapporter
fungerar upplägget bra för både eleven, golfldubbarnaoch skolan. Eleven fullföljersina
studier och kan utveckla sin golfutiñån sina föiutsättningar.
För de elever som villgöra en vidare elitsatsning finns riksrekryterandegolfgymnasier.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2008-12-03
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-12-18, § l92
Bildningsnämndensprotokoll 2009-02-03, § 12
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2012-10-26
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 174
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 221

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till förvaltningschefen för gymnasietanfört
anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Bildningsnämnden
Lysekil-Sotenäsgymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 216

MOTION OM FRAMTAGANDEAVNÄRINGSLIVSSTRATEGII LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 12-385-141

Ronald Rornbrant (LP) har i en motion 2012-10-16 kommit med forslag om att ta frarn en

långsiktlignäringslivsstrategi för Lysekilskommun.

Näringslivsenhetenhar under 2012 jobbat med frågan och arbetet intensifieradesi maj då det
hölls en stor näringslivsträff.

Näringslivsstrateginkommer nu att gå ut på remiss till samtliga företag i kommunens register,
Svensk Handel (Lysekil),Företagarna, VästsvenskaHandelskammarenoch NLC.

Näringslivsenhetens avsikt är att presentera en väl förankrad och underbyggd strategi for
kommunstyrelsen innan årets slut.

Beslutsunderlag

Motion från Ronald Rombrant (LP) 2012-10-16
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-10-25, § 171
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-31
Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 178
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 226

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): tillägg,att Näringslivsstrateginskall fastställasav

kommunfullmäktige.

Roland Karlsson (FP): bifalltillRonald Rombrants yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens forslag.

Propositionpå Ronald Rornbrants mil. tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants 111.11. tilläggsyrlcandeoch finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad Näringslivsenhetenanfört anse

motionen besvarad.

Kormnunñlllmäktigebeslutaratt Näringslivsstrategin skall fastställasav kommunfullmäktige.

Beslutet skickastill

Ronald Rombrant (LP)
Näringslivsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§217

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSKAPA EN UTREDNINGFÖR ATTBYGGA
NYTTIDROTTSCENTERI DALSKOGSOMRÅDETALTERNATIVTSIVIK
Dnr: LKS 12-458-821

Ett medborgarförslaghar kommit in om att skapa en utredning för att bygga nytt idrottscenter
iDalskogområdetalternativt Sivik. Idrottscentret ska innehållasimhall med äventyrsbad,
ishall som även kan användas tillkonserter, stora event, konferenserm.m. samt Bowlinghall
med restaurang.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och
bildningsnärnnden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 201 2»1 2w17

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Kommunsty1'elsen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

.§17 A ÅÄÖ (i
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§ 218

FÖRSÄLJNINGAVFASTIGHETENLYSEKILGRÖNSKULT2:90 DEL AV,
ED LÄKARMOTTAGNINGi SÄLVIK
Dnr: LKS 12-467-253
F.d läkarmottagningen i Sälvik på Skaftö (fastighetenLysekilGrönskult 2:90, del av) har
under hösten lämnats ut tili försäljning via mäklare. Fastigheten har sedan flera år stått på
kommunens försäljnjngslista och försäljningen har nu aktualiserats då läkarmottagningen
flyttattillnya lokaler i Gullvivans servicehus.

Beslutsunderlag

Förslag tillköpekontrakt
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-20, § 237.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Anneli Strand (S): att kommunstyrelsen skall ta beslut i ärendet på sitt sammanträde9 januari
2013.

ThomasFalk (SP): bifalltillAnneli Strands yrkande.

Roland Karlsson (FP): avslag på Anneli Strands yrkande.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot Anneli Strands mil. yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Anneli Strands mfl.
yrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt delegera slutförsäljningen tillkommunstyrelsen och dess
ekonomiutskott.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Ekonomiutskottet

Justerare: Utdragsbestyrkande:

s: §9' m
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§ 219

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följande anmälningsärende:

Fönraltningsrättens dom 2012-11-28 - av laglighetsprövningenligt kommunallagen
(1991:900) av kommunfullmäktigesbeslut2012-06-27, § 110. Föwaltningsrätten i Göteborg
avslår överklagandet. (Dnr: LKS 12-276-108)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

529g' ?m
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§ 220

FÖRSÄLJNINGAVMARK-OCH VATTENOMRÅDEFÖR SMÃBÅTSMARINA1
BASTEVIK
Dnr: LKS 10-120-252

Bohusgjuteriet AB har kommit in med en förfrågan om att få köpa det område som de i dag
arrenderar i Bastevik. Arrendet tecknades 2005 och avser område för småbåtshamn.

Efter förhandling har Utvecklingsenhetenoch arrendatorn enats om köpeskiliingen
6 500 000 kronor. Köpet omfattar det område som i dag upplåts med arrende samt ett

ca 21 000 kvm stort vattenområde som gränsar tiliarrendeområdet. Detta vattenområde
omfattas inte av detaljplan. För att köparen skall kunna använda vattenområdet for sin
verksamhet krävs det att vattenområdet detaljplaneläggs. Arrendatorn är verksam i flera
iöretag som på olika sätt verkari området. På arrendatornsbegärankommer försäljningen att
ske mellan kommunen och LysekilsMarina AB.

Beslutsunderlag

Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2012-12-14, med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-20, § 238

Yrkanden

Roland Karlsson (FP), Jan-OlofJohansson (S), Anneli Strand (S) och Mats Karlsson (M):
bifalltiilkommunstyrelsens forslag.

Ronald Rombrant (LP) och MarthinHermansson (V): att återremittera ärendet för
komplettering.

Roland Karlsson (FP): avslag på Ronald Rombrants m.fl. återremissyrkande.

Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

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

Om kommunfullmäktigebeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
forslag mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
sag] 5344:.
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Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst for att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 29 ja-röster, 6 nej-röster och lledamot som avstår att
avgöra ärendet idag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt sälja den blivande fastigheten för 6 500 000 kronor till
LysekilsMarinaAB enligt utveoklingsenhetensförslag

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation samt
tjänstgörande ersättaren MarthinHermansson (V) blank reservation.

Beslutet skickastill

LysekilsMarina AB
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:

ägt.. §14* /L
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§57 We
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Reservation mot beslut i ärende 12. Försäljning av mark-och vattenområde för
småbåtsrnarlna l Bastevik

Hur ska kommuninvånarnafå förtroende för ansvariga politiker i
Lysekils kommun när ärenden bereds så här Ella?

Kommunstyrelsen fattade 2012-12-20 kl 17 beslutom att föreslå kommunfull-
mäktige att överlåta ett mark-och vattenomrädepå och runt Bastevlksholmarna.
Några timmarsenare beslutadesedan en majoritet att försäljningen skulle äga
rum i enlighet med köpekontrakt (där köpeskllllngen ska erläggas 2012-12-28) .

Enllgt uppgift sklckades underlaget: ut tlll kommunstyrelsens ledamöter 2012-12-

19, alltså dagen innan kommunstyrelsemötet skulle äga rum. Kommunfullmäkti-
geledamöterna kunde ta del av handlingar först vid sittande bord, alltså först
2012-12-20.

De beslutsfattaresom hade velat sätta sig in l ärendet hade l praktiken inga möj-
ligheter att göra detta. Och det viktigaste dokumentet-en gällande detaljplan
med plankarta och planbestämmelser - fanns överhuvudtaget Inte med I be-
slutsunderlaget.

Här är exempel på frågor som naturllgtvlsborde ha varit besvarade innan beslut
fattades om överlåtelse:

0 Hur kommer det i framtiden att bli med allmänhetens tillträdetill Bas-

teviksholmarna?

o Har köparen rätt att stängsla in hela området som försäljs? Vllkaytor blir
då tillgängligaför allmänheten?

0 Kommer allmänheten att kunna köra bll ut på området?

Det är mot denna bakgrund som Lysekilspartietyrkade på återremlss för kom-

plettering av beslutsunderlaget.

Ronald Rombrant, Eysekilspartlet

LYSEKILSPARTIETJJU
e-post tnfo@lysekâtspartlet.nu twtvinlysekilsparüetmu

Utdragsbestyrkande:

44 (44)


