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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Mats Karlsson (M) Christer Hammarqvist (C)
Margareta Carlsson (S) Anette Björmander (S)
Torbjörn Stensson (S) Susanne Baden (MP), §§ 8-10

Daniel Nielsen (FP)
ElisabethÅkerman (M), §§ 8-17
Bernt Ortner (S), §§ 8-14

Klas-GöranHenriksson (S)
Jan-OlofJohansson (S)
Maria Forsberg (S)
Siv Linnér (S)
Margareta Lundqvist (S)
Kent Carlsson (S)
Eva Leandersson (S)
Roland Karlsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Yngve Larsson (FP)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Britt-MarieGovik (FP)
Tom Govik (FP)
Marianne Larsson (FP)
Hans Nordlund (M)
Marita Fermell-Lagrell (M)
FredrikLundqvist (M)
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieKjellgren (K)
Per-GunnarAhlström (K)
Inge Löfgren (MP)
FredrikChristensson (C)
Ronald Rombrant (LP)
Håkan Smedja(V)
ThomasFalk (SP), §§ 8-17
Klas Mellgren (S)
FilipNordqvist (Obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,32 ordinarieledamöter och 6 ersättare
närvarande.
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§8

NY ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: 2010-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2013-01-09 utsett Lars-OlofStilgårdtillny ersättare i
lcommunfullmäktigeför Lysekilspartietefter Ove Kummel.

Länsstyrelsen har i beslut 2013-01-09utsett Stig Sjögren tillny ersättare i
kommunfullmäktigeför Moderata Samlingspartiet.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsen beslut2013-01-09

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslutsamt att hälsa Lars-OlofStilgård
och Stig Sjögren välkomnatillkommunfullmäktige.

Justerare:
__

Utdragsbestyrkande:
5- 916" .z
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§9

REVIDERING AVAVGIFTEROCH VILLKORFÖR BRYGG-OCH
SJOBODSARRENDENINOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2009-146-261

Arrendeavgifternaär på många ställen inom kommunen inaktuella och samhällsbyggnads-
förvaltningen fick under 2008 i uppdrag att genomföra en Översyn av avgifterna för alla typer
av arrende inom kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenföreslår att kommunen delas upp i två olika prisomräden:
Skaftö/Lysekil/Norra Grundsund och övriga kommunen. Detta för att avgiftsnivån skallvara

en avkastningpå marknadsvärdetpå markenoch värdet skiljersig mellan de olika delarna av

kommunen. Förslaget innebäratt avgiften för bryggarrende beräknaspå den totala ytan som

ianspråktas för brygga och vattenområde.

Innehålleti de nya arrendeaxrtalen tar hänsyn tillSjöbodspolicyn för Lysekilskommun

antagen 2008-04-03, § 29 (dnr 08-100-220). Sjöbodspolicyns övergripande målär att

stränderna inte ska privatiseras utan ska hållastillgängligaför det rörliga friluftslivet.
En sjöbod ska brukas för förvaring avbåt- och fiskeredskap, den får inte inredas för
bostadsändamäl. Markenrunt sjöboden får inte bebyggasmed undantag för trappor där så
behövs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-02

Ledningsutskottets protokoll 2012-12-19 § 202

Utvecklingsenhetenskommentarertillremissvar 2012-11-26
Inkomnaskrivelser i ärendet
Samhällsbyggnadsföwaltningenskompletterandetjänsteskrivelse 2013-01-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-01-09,§ 12

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med följande tilläggtillpunkt 1 i
kommunstyrelsens förslag:
Arrendeavgifternaska uppräknasmed konsumentprisindex(totalprisindexmed basår 1980)
för oktobermånad 2012.

Yngve Berlin (K): att förslaget om administrativavgift skall utgå, skall inkluderasi
arrendeavgiften.

.Ian-OlofJohansson (S): att återrernittera ärendet för bättre beredningoch
konsekvensbeskrivningsamt att den av kommunstyrelsenbeslutadereferensgruppen med
omedelbarverkanåterinsätts i det med kommunstyrelsengemensamma utredningsarbetet
enligt givna direktiv och att detta återredovisas senast den 1 juni.

Torbjörn Stensson (S), Mats Karlsson (M), FredrikLundqvist (M), Christer Hammarqvist (C)
och Ann-Charlotte Strömwall (FP): bifalltillkommunstyrelsens förslag samt Roland
Karlssons tilläggsyrkande.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

51-91?”
<7/
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Inge Löfgren (MP): bifalltillkommunstyrelsens förslag med undantag för förslaget till
administrativavgift.

Håkan Smedja(V) och Inge Löfgren (MP): bifalltillYngve Berlins yrkande.

Ronald Rombrant (LP) och ThomasFalk (SP): bifalltillJan-OlofJohanssons
äterremisyrkande.

Ann-Charlotte Strömwall (FP): att ordet avkomling i kommunstyrelsens förslag punkt 3
ändras tillbarn.

Ajournering

Kommunfullmäktigessammanträdeajournerasunder tiden 19.15 - 19.30. Nytt upprop
genomförs varvid ordföranden konstaterar, att kommunfullmäktigeär församlat med 32
ordinarie ledamöter och 6 ersättare.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Proposition på Jan-OlofJohanssons m.fl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, propositioner enligt följande:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag exkl. förslaget om administrativavgift.

Propositionpå kommunstyrelsens förslag om administrativavgift mot Yngve Berlins m.fl.
avslagsyrkande.

Propositionpå Roland Karlssons m.fl. tilläggsyrkandeom index.

Propositionpå Ann-Charlotte Strömwalls ändringsyrkandeatt byta ut avkomlingmot barn.

Propositioner

Ordföranden ställer propositionpå .Ian-OlofJohanssons mil. återremissgrrkandemot att
avgöra ärendet idag och ñnner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 20 ja-röster och 18 nej-röster att genom en

minoritetsåterremiss återremittera ärendet tillkommunstyrelsen (se omröstningsbilaga).

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

s-»atâlf Ä” ät
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Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt återremittera ärendet tillkommunstyrelsen för bättre
beredningoch konsekvensbeskrivningsamt att den av kommunstyrelsenbeslutade
referensgruppen med omedelbarverkanåterinsätts i det med kommunstyrelsen
gemensamma utredningsarbetetenligt givna direktiv och att detta återredovisas senast den 1

Juni.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsfözwraltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
ox* x”

Skit? rf” _
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NARVARO-/ OMROSTNINGSLISTA
§ 9
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§10

FÖRSÄLJNINGAVFASTIGHET GAMLESTAN 1:85 M.FL.- BOVIKSSKOLA
Dnr: LKS 2012-352-219

Fastigheten LysekilGamlestan 1:82-1:83, 1:85-1:86, f.d. Boviks skola, har under hösten 2012
lämnats ut tillförsäljning genom kommunensmäklare. Vid anbudstidensutgång 2013-01-04
föreligger två anbud.

Beslutsunderlag

Förslag tillköpekontrakt.
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-09,§ 15

Yrkanden

Roland Karlsson (FP),Torbjörn Stensson (S) och Ann-Charlotte Strömwall (FP): bifalltill
kommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K), Inge Löfgren (MP) och Håkan Smedja(V): avslag på kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå kommunstyrelsens förslag mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för avslag.

Onmöstningsresilltat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 31 ja-röster, 6 nej-röster och 1 ledamot som avstår att
bifallakommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt försälja fastigheten LysekilGamlestan 1:82-1:83, 1285-386,
f.d. Boviks skola, tillGerhard King, Kungshamn, för en köpeskillingav 5 mnkr och i övrigt
enligt upprättat förslag tillköpekontrakt.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
xx

_
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Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamoten Yngve Berlin (K) skriftlig reservation samt ledamöterna
Håkan Smedja(V), Inge Löfgren (MP) och Susanne Baden (MP) blank reservation.

Beslutet skickastill

Gerhard King, Kungshamn
SamhällsbyggnadsföIvaltningen/fastighetsenheten
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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- NARVARO-/ OMROSTNINGSLISTA - VOTERING
§ 10

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄR JA NEJAVST
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Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation Ärende 4. 31/1 -13

Försäljning av fastigheten Boviks skola.

Försäljningen av fastigheten "Boviks skola" är ett politiskt fattlgdomsbevisi en
kommun som har ski-lande behov av sociala mötesplatser för inte minst förenlngslös
ungdom. Vår bestämda uppfattning är att fastigheten med en kommunal social eller
kultureli verksamhet skuiie gynnat "Äretrunt" -kommunen mer än en påspädnlngav
exklusiva bostadsrätter som nu kommer att bli fallet och som går på tvärs mot
ambitionerna i kommunens boendestrategil

Försäijnlngssumman 5 miljonertäcker inte ens stensättningen av entrén till Norra
Hamnstranden som allt mer tenderar att bii "delårsbebodd".

Bovlksfastighetenhade varit ett bättre alternativ för ett ungdomens hus än den
övergivna bowllnghallenoch visat en offensiv vilja att komma till skott l en viktig
ungdomsfråga. Nu dras frågan l långbänkeiier ”ligger på is" i väntan på att en gång i
Framtiden hamna under is i en fuktig lokal, för att denna lokal "blivit över".

kommunistiska Partiet står fast vid de positiva alternativ till exklusiva bostadsrätter
som vi föreslagit alltsedan vi misstänkte att fastigheten skulle användas som

deibetalnâng i Norra Hamnstranden äventyret.

1) MOTTON: den 23 februari 2010, där vi skrev " l/ianserattkommunen måste tänka
mer långsiktigytoch värna om 'strategiska värden"och fastighet 'i90v/kssko/När
deñnitivt en sådan. "

2) INTERPELLATIONden 20 september 2012 där vi framhöil att "Visöcier inte
ñastrgheten 'slätten sko/a? den sku/leändå inte kunna inrymma ungdomspoiitiska
programmetsambitionattnärbärgera ett ungdomenseller fam/nenshus. Men
fastigheten Bovikssko/a finns fortfarandekvaratt rädda 17W sådan verksam/ret.

Fastigheten Bavikär ett kommunaltkapitalsom måste utnyttjasför ko/nmunai
verksamhet en försäljning av fastighetenger ett något bättre kvarta/sboks/utmen

gär kommunen långsiktigtfattigare."

RESERVATION den 3 oktober2012 (PlanbeskedGamiestan 1:85 m.fi. -Bovlksskoia)
" Vi accepterar inte attäven Boviksko/a användssom :ai/betalningsmedelför det
ekanonz/Zskaäventyret iNorra Hamnen."

Vi reserverar oss mot fullmäktigemajoritetensbeslutatt sälja nämnda fastighet.

För Kommunlstiska Partiets fullmäktlgegrupp

Yngve Beriin“%fé&... Lysekii den 1 februari 2013

Utdragsbestyrkande:

11 (27)
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§11

FÖRSÄLJNINGAVDELAVSLÄTINA 1:61
Dnr: LKS 2013-04-253

Del av fastigheten Slättna 1:61, belägenpå Basteviksholmen,är utarrenderad. Försäljning av

området har diskuterats med nuvarande arrendatorutan att en överenskommelse om pris
mm har kunnatnås. Det aktuella området bör därför bjudas ut på öppna marknaden.

Nuvarande avtal med arrendatorn löper ut 2019-10-02. Arrendatornsaknarbesittningsskydd
vilketinnebär att befintligbyggnad antingen ska plockas ner eller säljas tillfastighetsägaren.
Avtalfinns dessutom mellan arrendatornoch Preem AB om att PreemAB fram tilloch med
2018 disponerarkajanläggningen inom området. Årlig arrendeavgiftuppgår tillca 95000 kr
(regi. med KPI).

Området omfattardrygt 19000 m2 markplanlagd för industriell verksamhet. Med området
följer del i enskildväg samt enskildava-ledningar.

Vid en försäljning är köparen bunden tillgällande arrendeavtalunder dess löptid. Fri
dispositionsrätt föreligger inte förrän avtalen löpt ut.

Området ligger i ett attraktivtområde, har bra bärighet, generös byggrätt och koppling till
vattnetvia kajanläggningen. Priset bör därför sättas relativt högt, i nivå med fastställdapriser
i Lysekil.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-12-18
Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-09,§ 10

Yrkanden

Roland Karlsson (FP),Jan-OlofJohansson (S) och Torbjörn Stensson (S): bifalltill
kommunstyrelsens förslag.

Yngve Berlin (K), Håkan Smedja(V): avslag på kommunstyrelsens förslag och att arrendet
fortsätter.

Inge Löfgren (MP): avslagpå kommunstyrelsens förslag.

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet för kompletteringmed detaljplan och
klargörande av allmänhetens tillträde.

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

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.An/M

5-516' 7/
,agg
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Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag mot avslag.

Propositioner

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

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsrestlltat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 30 ja-röster, 3 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att
avgöra ärendet idag (se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och ñnner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

l. Kommunfullmäktigebeslutaratt sälja del av Slättna 1:61 genom anbudsfârfarande.

2. Kommunfullmäktigebeslutaratt priset inte får understiga 7500 tkr.

3. Kommunfullmäktigeuppdrar åt kommunstyrelsen att anta anbudsgivare.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

f) w* än? f
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NARVARO-/ OMROSTNINGSLISTA VOTERING
§ 11

KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJAVST
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§12

OFFENTLIGMILJÖ SOM KONSTFORM
Dnr: LKS 2012-348-865

ProjektOffentlig miljösom konstform har pågått sedan 2007 i Fyrbodals kommuner. Syftet
med projektet är att öka graden av helhetstänkandekring konst, arkitekturfrågoroch
offentligtplaneringsarbete.StjrrdokumentetOffentlig miljö som konstform -

Fyrbodalsmodellenhar tagits fram i samarbetemed Fyrbodals kommuner. Fyrbodals
direktion antog styrdokumentetden 16 september2010 och rekommenderar
medlemskommunernaatt anta dokumentet i sina fullmäktigeförsamlingar.

Lysekilhar deltagit i projektarbetetunder större delen av projektperioden. I detta arbete har
kultursekreterare liksomkultur- och fritidschefenvarit involverade tillsammansmed bland
annat Stadsarkitektoch enhetschef för plan- och byggenheten. Arbetethar också stämts av
med kommunchefen.

Beslutsunderlag

Biidningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-07-10 med bilaga
Protokoll från bildningsnämndensarbetsutskott2012-08-17, § 53
Bildningsnämndensprotokoll 2012-09-04, § 73
Kommunstyrelsens ledningsutskott2012-10-30, § 145
Bildningsfönraltningenstjänsteskrivelse 2012-11-22

Kommunstyrelsenprotokoll 2013-01-09,§ 17

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse en "Beredningsgrupp för offentlig miljö" med ansvar
för offentlig gestaltning och konst i offentlig miljö, beståendeav representanter från
samhällsbyggnadsförvaltning,informatör, representanter från berörda kommunalabolag,
samt bildningsförxraltning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ha som målsättningatt i framtiden avsätta 1 % av
kommunens totala investeringsbudgettillkonstnärlig gestaltning av offentliga miljöer i
respektive års budgeti enlighet med ovan nämnda styrdokument.

Beslutet skickastill

Fyrbodals kommunalförbund
Bildningsföiwraltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivsenheten/informatör
LysekilsBostäderAB
LEVA i LysekilAB

Utdragsbestyrkande:
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§ 13

MoTIQN-ANGÅENDEBEFRIELSEAVHAMNAVGIFI'FISKEFARTYGETL 158
SANDO
Dnr: LKS 2013-14-87:;

ThomasFalk (LP) har i en motion 2013-01-11 kommit med förslag om att befriañslcefartyget
L 158 Sandö från hamnavgift.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Motion från ThomasFalk (SP) 2013-01-11

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd.

Beslutet skickastill

Motionären
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Enheten för småbåtshamnar

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.J um»
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§ 14

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktigeantecknar följande anmälningsärende:

Dom från VänersborgsTingsrätt, mark-och miljödomstolen.överklaganav detaljplan för
bostädervid Östra Stockevik, Grönskult. Mark-och miljödomstolenavslåröverklagandet.
(LKS 06-418-214)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§15

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) OM ATI' LÅNGIVARNA
INTEVILLLÅNA UTMER TILLLYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2012-455-045

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-12-16 ställt följande frågor till
kommunstyrelsenordförande:

1. Hur mycket sämre lånevillkorkommer Lysekilskommun då att drabbas av? Kommer det
att handla om 1 %, 1,5 % eller 2 % i förhöjda lånekostnader?Vilkenbedömninghar
kommunstyrelsens ordförande härvidlag gjort?

2. Övriga reflektioneröver tjänstemännens för Lysekilskommun mycket dystra skrivning?

3. Vårt invånarantalfortsätter att minska. Vi kommer på grund av detta att förlora
skatteintäkter. Hur mycket räknar kommunstyrelsen med för 2013? Vad görs ibudgeten
för att parera detta?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2012-12-16

Kommunstyrelsensordförande RolandKarlsson (FP) lämnar följande svar:

Svar på fråga 1: Lysekilbostäderkan låneñnansieraSlättegårdens trygghetsboende inom
befintliglånelimithos Kommuninvest. Påståendetatt långivaren inte villlånaut tillLysekils
kommun, är Vilseledandeoch stämmer inte med verkligheten.

Svar på fråga 2: Tjänstemännens skrivningpekar på vilkensituation kommunenbeñnnersig
i, vi har den ständigt med oss i vårt dagliga arbetemed ekonomin. En viktig del i detta är våra
överläggningarmed LysekilsBostäderför att uppnå intentionerna i dotterbolagets
ägardirektiv,samt i budgetbeslutetför 2013. Lysekilskommun har stora möjligheter, med ett
långsiktigtekonomisktunderbyggt utvecklingsarbete,gå en mycket positiv framtidtillmötes.

Svar på fråga 3: Ibudget för 2013 har vi räknat med invånarantalpå 14 306personer. Du
hänvisar tillen statistikdär invånarantaletär 14 347 personer. Det antal som

skatteunderlagetberäknaspå är antalet invånareden 1 november2012 (14 347). I
budgetunderlagethar vi utgått från ett lägre invånarantalän det som gällde den 1 november
2012. Med vår försiktiga beräkningav invånarantaletfår vi på detta sätt ett tillskottpå
inkomstsidan i budgeten.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
s
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§16

INTERPELLA_'_I'IONFRÅN RONALD__ROMBRANT (LP) OM VARFÖR
GYMNASIENAMNDENFÅR EN UTOKADRAM
Dnr: LKS 2012-457-612

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2012-12-17 ställt följande frågor till
kommunstyrelsenordförande:

1. Varför ges gymnasienämndenen utökad ram med 3 mnkr när antalet ungdomarmellan
16-18 år kraftigt sjunker2013?

2. Det ser inget xridare ut framöver heller, var ska gymnasietskära ned när de inte kan
påverkaen av de största kostnadsposterna (hyran för Rinkenäsgymnasieü?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2012-12-17

Kommunstyrelsensordförande RolandKarlsson (FP) lämnarföljandesvar:

Svarpå fråga 1: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndensbudget var innan 2011 delad
på två nämnder på grund av att Sotenäs vuxenutbildningej ingick i nämndens
verksamhetsansvar.Därefter har de två kommunernahaft en gemensambudget fördelad på
gymnasieskolaoch xmxenutbildning.I kostnader som belastargymnasieskolan1' Lysekilfinns
gemensammakostnader för resor och inackorderingstilläggför elever som går på annan ort i
kommunalaeller friståendeskolor.

Vid en jämförelse av nämndens budget för åren 2010-2013 kan man konstatera att trots tre
lönerevisioner, indexökning och kostnadsökningarför kost, el, vatten mm har inte budget
ökat.

Svarpå fråga 2:

Elevutveckling
2010 1126 elever
2011 1080 elever
2012 1055 elever
2013 1055 eleverbaseras på VT och prognos för hösten.

Åk 3 som tar studenten våren 2013 är en liten elevkull 183 elever, den inkommande
elevkullenför åk 1 blir trots minskande elevkull minst lika stor, troligtvis större.
Sammantaget gör det att Gullmarsgymnasietkommer att ha ungefär samma elevantal de
närmaste åren. Ensamkommandeflyktingbarn,som kommunernaskrivit avtal med
Migrationsverketom, kommer att ge ett tillskottpå elever med cirka 15-20 som inte finns
med i SCB:s statistik.

Nämnden kommer också att vidta åtgärder för att minska kostnadernaför såväl
vuxenutbildningsom gymnasieskola.
Konkret innebär det att nämnden kommer att genomlysa:
-Lärare/personaltäthet
-Programutbudutifrån elevernasval av program

Justerare: Utdragsbestyrkande:

a
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-Lokalytorminskning av ytor - avtal för Högskolecentrum är uppsagt för omförhandiing
-Särskolan utökad samverkanmed Munkedal och Sotenäs

Vissa delar har redan påbörjats ex översyn/omförhandlingav lokalytor,samt minskning av

administrativpersonal.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§17

INTERPELLATIONFRÅN RONALDROMBRANT (LP) OM BENCHMARKING-
RAPPORT 2011 - VARFÖRDÖLJS DENNARAPPORTFÖR KOMMUN-
FULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2013-19-049

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2013-01-22 ställt följande frågor till
kommunstyrelsen ordförande:

1. Varför har vi i fullmäktige inte fått ta del av denna rapport?

2. Vad är syftet med att Lysekilsdeltagande i denna benchmarking?

3. Varför har inte denna rapport funnits med i underlaget tillbudget 2013?

4. Lysekilhar kraftigt negativSoliditet och behövergoda ekonomiska resultat under många
år för att bygga upp en långsiktigekonomiskstyrka. Hur tycker du lagda budget 2013 med
4 mkr i överskott svarar mot denna analys?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2013-01-22

Kommunstyrelsensordförande RolandKarlsson (FP) Iänmar följandesvar:

Svar på fråga 1: I årsredovisningen för 2011 finns benchmarkingrapporten
Uämförelserapporten) redovisad! Varjeledamot och åhörare kunde själva förse sig med eget
exemplar av 2011 års Benchmarkingsom fanns med på fullmäktigesammanträdeti maj
månad 2012.

Svar på fråga 2: Syftet är att med jämförelse med våra samarbetskommuner,lära av
varandra. Där det finns verksamhetersom fungerarbättre i våra samarbetskommuner,kan vi
snabbare nå förbättringar och effektiviseringari våra egna verksamheter. Deltagande i
benchmarkingkräver mer än redovisning av statistik. Berörda tjänstemän analyserarinom
sin egen verksamhet,men också mellan kommunernaorsaker som kan förklarade olika
siffrorna. Den typen av reflektionerär också vanliga i anslutningtillberedningenav budget.

Svar på fråga 3: Årsredovisningen finns alltid att tillgåi budgetarbetet!

Svar på fråga 4: 2013 års budget beslutföljerde krav fullmäktige ställer.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§18

INTERPELLATION RONALDROMBRAI§IT (LP) OM BENCHMARKING-
RAPPORT2011 - VAQFQP.KOSTARSOCIALFORVALTNINGEN SÅ MYCKETI
LYSEKILOCH VARFORAR BRUKARNA SÅ MISSNOJDA
Dnr: 2013-20-049

Ronald Rombrant (LP) har i interpellation 2013-01-22 ställt följande frågor tillordförande
för vård- och omsorgsnämndenAnn-Charlotte Strömwall (FP) och ordförande för individ-
och myndighetsnärnndenMats Karlsson (M):

1. Varför är det extrema skillnaderi kostnadernaför den totala omsorgsverksamheteni
Lysekilskommun jämfört med våra grannkommuner?

2. Varför är det extrema avvikelser i kostnader för Lysekilskommuns äldreomsorg,
handikappomsorgoch IFO-verksamhetjämfört med våra grannkomrnuner,det kan
knappastbero på strukturella skillnader?

3. Varför får Lysekilskommun så låga värden/betyg i Nöjd Kundindex(NKI) för
hemtjänst och särskiltboende?

Beslutsunderlag

Interpellation från Ronald Rombrant (LP) 2013-01-22.

Vård- och Omsorgsnämndens ordförande Ann-Charlotte Strömwall (FP) lämnar följande
svar:

Svar på fråga 1:

Socialförvaltningenhar höga kostnader för LSS verksamheten i jämförelse med andra
kommuner. Lysekilskommun får utjämningsbidragför LSS verksamhetenår 2013 (prognos)
med 12,3 miljonerkronor. Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum betalaralla till
utjämningsbidraget.Sammanlagt17,3 miljonerkronor.

Svarpå fråga 2:

Under år 2011 hade verksamhetentomma platser/lediga lägenheter inom SÄBO.
Neddragning gjord under år 2012 med 28 platser.

Höga kostnader för bostadsanpassning,detta var speciñkt för år 2011.

Svar på fråga 3:

Lysekilslåga siffror beträffandebemötandeoch inflytandekommer att arbetasmed under år
2013 utifrån analyseroch handlingsplaner. Inom hemtjänsten pågår en omstrukturering,
svårt att rekrytera personal med adekvatkompetens. Utvecklingsarbetetpågår, satsning på
olika team, specialistfunktionermed flera. i

Individ-och myndighetsnämndensordförande Mats Karlsson (M) lämnar
följande svar:

Utdragsbestyrkande:
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Det är nog många som ställt sig frågan - Varför hållerdet på så där, om unga tjejer och killar
som inte går i skolan och som använder alkoholoch narkotika.Visst har vi väl förstått att de
inte mår bra men att skada sig själva och på så sätt dämpa svåra känslor för stunden? Det jag
slås av är hur vuxna personer kan utnyttja en ung person som mår psykiskt dåligt, ofta syns
det ju tilloch med.

Här nedan ges ytterligare svar på Rombrants frågor:

Försörjningsstöd:

Efter många år i mottagande av utlandsfödda har Lkl idag flerkvar i
försörjningsstödet ,( de kommuner som inte tagit emot utlandsfödda har avsevärt
lägre kostnader.)

Exempelvis har Strömstad/Sotenäs/Uddevallahar satsat dubbeltupp i
arbetsmarknadsbefrämjandeåtgärder Lysekil191kr/inv/år Uddevalla 638kr/inv/år
Sotenäs 653 kr/inv. Satsningen leder tillatt avsevärt färre ungdomarmil. erbjuds
alternativtiliförsörjningsstöd.

Strömstad har en arbetsmarknadsom gör att ungdomarsnarareslutar gymnasiet i
förtid då arbetsmarknadenlockar med jobb

Tillgångentill lediga bostäder (undermånga år) leder till inflyttningi en större
omfattningän omkringliggandekommunerdär det finns årslånga köer vid inflyttning.

Ohälsotalen i Lysekilhar under de senaste 15 åren varit de högsta iVästra Götaland

Höga bostadskostnaderbelastarförsörjningsstödet

IMN har satsat på riktade resurser/utökatsamarbetemed AF/Uppstart av AME

Missbruk

Mer omfattandemissbruk i kommun med stadsbild-jmfmed landsortskommun-
många missbruksärenden från mindre grannkommunerflyttartill Lkl med lediga
bostäderoch skyddande anonymitet vid missbruksproblematik.

Tillgångenstor på drogeri större kommuner

IMN satsar på att utveckla metoder för mer vård/behandlingpå hemmaplan

Barn och Unga

Justerare:

5a §5

Antalet anmälningar från skola/barnomsorgrörande barn som far illa i
barnavårdsärendenär högt.

Omfattandepsykisk sjukdomhos ungdomar/vuxna(höga ohälsotal)

Tungbelastningenligt Carema

Utdragsbestyrkande:
._ __Mf, 6,
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- Omfattandeungdomsproblematik(enl. ungdomsroteln i Uddevalla) leder tillatt
avsevärt fier ungdomar i åldern 16-20 år är Omhändertagna/placeradeinom
institutionsvård. Kostnad ca 4000-5500kr/dygn.

- Avsaknadav förebyggande insatser. Lysekilhar satsat på att ingripa i sent skede
(institutionskostnader)istället för tidiga insatser. Framgår tydligt av befintligSCB-
statistik

+ IMN satsat på omfattande förebyggande insatser under 2012/2013, Ungdomsstöd
Väst samt Ungdomsboende .Förväntas leda tillsänkta institutionskostnader-
motsvarande de kostnadervi har för driften av Ungbo.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§19

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAGSOM ERSÄTFAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
OCH I KOMMUNSTYRELSEN
Dnr: LKS 10-379-101

Anne-MarieSöderström (S), har i en skrivelse 2013-01-02 avsagt sig uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktigeoch kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Anne-MarieSöderström 2013-01-02

ICOmmunfuIImäREigeSbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet tillvalberedningen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbetesom nediagts.

Beslutet skickastill

Anne-MarieSöderström
Länsstyrelsen
Valberedningen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§20

VALAVERSÄTTARETILLSERVICENÄMNDEN
Dnr: 2011-263-106

Kommunfullmäktigebeslutade2012-12-20, § 209 om att två ersättare ska ingå
servicenämnden. Vid sammanträdetkundebara 1 ersättare väljas.

Nominering

Klas-GöranHenriksson (S): att som ny ersättare i den gemensammasewicenämndenför
Lysekils,Sotenäs och Munkedals kommunerutse Tove Andersson (opol), Lysekil.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse Tove Andersson (opol), Lysekil,som ny ersättare i den
gemensammaservicenämndenför Lysekils,Sotenäs och Munkedals kommuner t.o.m.
2014-12-31

Beslutet skickastill

Tove Andersson
Sewicenämnden/JohanChristensson
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:
r'.S254 7::
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§ 21

FYLLNADSVAL?ILLBYGGNADSNÄMNDEN,MILJÖBEREDNINGENOCH
LYSEKILSBOSTADERAB
Dnr: LKS 10-380-102

Kommunfullmäktigehar godkänt Jan Ivarssons (M) avsägelse från uppdragen som ersättare
i byggnadsnämnden,ledamot i miljöberedningenoch ersättare i styrelsen för
LysekilsBostäderAB. Fylinadsvalskall genomföras.

Nominering

Mats Karlsson (M): att utse följande nya ersättare/ledamöter

Byggnadsnämnden/ersättare:Olle Fjordgren (M), Uteby-Sjöbacka315, 454 92 Brastad.

Miljöberedningen/ledamot:Richard Åkerman (M), Klubbansväg 20, 451 78 Fiskebäckskil.

Styrelsen för LysekilsBostäderAB: Cheyenne Röckner (M), Lahällaxrägen41, 454 93 Brastad.

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse följande ersättare/ledamöter t.o.m. 2014-12-31:

Byggnadsnämnden/ersättare:Olle Fjordgren (M), Uteby-Sjöbacka315, 454 92 Brastad.

Miljöberedningen/ledamot:Richard Åkerman (M), Klubbansväg 20, 451 78 Fiskebäckskil.

Styrelsen för LysekilsBostäderAB: Cheyenne Röckner (M), Lahällavägen41, 454 93 Brastad.

Beslutet skickastill

Samtliga valda
Samhällsbyggnadsförvaltningen/nämndsekreterareoch miljöberedningen
LysekilsBostäderAB
Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Försäljning av fastigheten Boviks skola.

Försäljningen av fastigheten "Boviks skoia" är ett politiskt fattigdomsbevis i en
kommun som har skriande behov av sociala mötesplatser för inte minst föreningsiös
ungdom. Vår bestämda uppfattning är att fastigheten med en kommunal social eller
kulturell verksamhetskulle gynnat "Åretrunt" -kommunen mer än en påspädningav
exklusiva bostadsrätter som nu kommer att bli fallet och som går på tvärs mot
ambitionerna i kommunens boendestrategi!

Försäljningssumman 5 miljoner täcker inte ens stensättningen av entrén tiil Norra
Hamnstranden som aiit mer tenderar att bii "delårsbebodd".

Boviksfastigheten hade varit ett bättre alternativ för ett ungdomens hus än den
övergivna bowlinghallenoch visat en offensiv vilja att komma till skott i en viktig
ungdomsfråga. Nu dras frågan i långbänkeller "ligger på is" i väntan på att en gång i
framtiden hamna under is i en fuktig lokal, för att denna lokal "blivit över".

Kommunistiska Partiet står fast vid de positiva alternativ tiil exklusiva bostadsrätter
som vi föreslagit alitsedan vi misstänkte att fastigheten skuile användas som

clelbetaining i Norra Hamnstranden äventyret.

1) MOTION: den 23 februari 2010, där vi skrev " l/ianserattkommunen måste tänka
mer långsiktigtoch värna om 'strategiska värden"och fastighet 'Boviksskola"är
deñnitivten sådan. "

2) INTERPELLATIONden 20 september 2012 där vi framhöll att "Visärjer inte
fastigheten 'is/ätten sko/a '1 den sku/leändå inte kunna inrymma ungdomspolitiska
programmetsambitionatthärbärgera ett ungdomens eller familjenshus. Men
fastigheten Bovikssko/a finns fortfarande kvaratt rädda tillsådan verksamhet.

Fastigheten Bovikär ett kommunaltkapitalsom måste utnyttjas för kommunal
verksamhet, en försäljning av fastigheten ger ett något bättre kvarta/sbokslut,men

gär kommunen långsiktigtfattigare. "

RESERVATION den 3 oktober2012 (PlanbeskedGamlestan 1:85 m.fi. -Boviks skola)
" Vi accepterarinte att även Bovikskola används som avbeta/ningsmedelför det
ekonomiskaäventyreti Norra Hamnen."

Vi reserverar oss mot fullmäktigemajoritetensbeslut att sälja nämnda fastighet.
För Kommunistiska Partiets fulimäktigegrupp

Yngve Berlinngüffeá... Lysekil den 1 februari 2013


