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SAMMANTRADESPROTOKOLL LYSE KI LS

Ko M M U N KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2013-06-12 kl. 09.00-13.30
Ajournering12.00-13.15

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf. Per-GunnarAhlström (K)
Roland Karlsson (FP) Britt-Marie Didriksson Burcher (FP) § 97
Jan-OlofJohansson (S) Lars Björneld (FP) § 97
Yngve Larsson (FP) Torbjörn Stensson (FP)
Ann-Charlotte Strömxvall (FP) § 97 Håkan Smedja(V)
Kent Olsson (M) § 97
FredrikChristensson (C)
ersätter Christer Hammarqvist (C)
Margareta Lundqvist (S)
Bo Göthesson (S)
ersätter Klas-GöranHenriksson (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Lars Björnelcl (FP),ersätter Ann-Charlotte
Strömrvall (FP) §§ 98-100

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare
Helena Svensson, ekonom § 97
Jonas Malm, ekonom § 98

Paragrafer: 97-100
.
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Sekreterare: Wlâ/Ãi?ål-kit ................

Mari-Louise Dunert

Ordförande: .............................

Mats/g rlsson

_

i J//fwb- Justerare: ................................................

ANSLAGSBEVES:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-06-12 Justeringsdatum: 2013-06-
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§97

TERTIALRAPPORTPER DEN 30 APRIL2013
Dnr: LKS 2013-164-042

Kommunens resultat per den 30 apriluppgår till5,4 mnkrvilketär en försämring med
1,2 mnkrjämfört med samma period 2012. Resultatet borde vara betydligthögre eftersom
fiera verksamheterskostnader ligger under senare delen av året.

Det budgeterade resultatet för 2013 som togs av kommunfullmäktigei december2013 var

4,3 mnkr. Ett helårsresultat på -18,3 mnkr innebär en budgetavvikelse om 22,7 mnkr.
Bokslutsprognosen med resultatet -18,3 mnkr innebäratt kommunfullmäktigesmål inte
kommer att uppnås vid årets slut. Det innebär vidare att balanskravet,som regleras i den
kommunala redovisningslagenoch som säger att intäkterna skall xrara större än kostnaderna,
inte uppfylls.

Bestlutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-06-03 med bilagor

Yrkanden

Roland Karlsson (FP) och FredrikChristensson (C):

- Att kommunstyrelsen för egen del återkommermed en redovisning av åtgärder för att
hälla den fastställdabudgeten för 2013.

- Att bildningsnämndenmed hänvisning tillsin redovisning och framställanom extra
medel för att klara 2013 års drift, tillförs 8 miljonerur den i budgeten centralt avsatta

omstruktureringsfondenpå 11 miljoner.

Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Yngve Berlin (K): Bifall tillRoland Karlssons m.fl.
tilläggsyrkande.

Kent Olsson (M): Bifall på förvaltningens förslag.

Yngve Berlin (K):
- Bifall tillförvaltningens förslag om att godkänna tertialrapporten.
- Avslagpå förvaltningens förslag om att uppmana samtliga nämnder och styrelser att

vidta åtgärder för att nå budget i balans vid årets slut.

- Avslagpå förvaltningens förslag om att arbetetmed kommunfullmäktiges
handlingsplanprioriteras så att kraftfulla effekter uppnås under året.

Jan-OlofJohansson (S):
- Avslagpå Roland Karlssons m.fl; tilläggsyrkande.
- Att ekonomienhetenfår i uppdrag att återkommamed förslag på hur

omstruktureringsfondens 11 miljonerska användas.

Inge Löfgren (MP): Avslagpå Roland Karlssons m.fl. tilläggsyrkande.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

\ ;ap /Ly 41
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag om att godkänna tertialrapporten.

Proposition på förvaltningens förslag att uppmana samtliga nämnder och styrelser att vidta
åtgärder för att nå budget i balans vid årets slut och att arbetetmed kommunfullmäktiges
handlingsplanprioriteras så att kraftfulla effekter uppnås under året mot avslag.

Propositionpå Rolands Karlssons m.fl. tilläggsyrkandeom att kommunstyrelsen för egen del
återkommermed en redovisning av åtgärder för att hålladen fastställdabudgeten för 2013
mot avslag.

Proposition på Rolands Karlssons m.fl. tilläggsyrkandeom att bildningsnämndenmed
hänvisning tillsin redovisningoch framställanom extra medel för att klara 2013 års drift,
tillförs 8 miljonerur den i budgeten centralt avsatta omstruktureringsfondenpå 11 miljoner
mot avslag.

Propositionpå Jan-OlofJohansson tilläggsyrkandeatt ekonomienhetenfår i uppdrag att
återkommamed förslag på hur omstruktureringsfondens 11 miljonerska användasmot

avslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag om att godkänna tertialrapporten
och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att uppmana samtliga nämnder och
styrelser att vidta åtgärder för att nå budget i balans vid årets slut och att arbetet med
kommunfullmäktigeshandlingsplanprioriteras så att kraftfulla effekter uppnås under året
mot avslag, och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Rolands Karlssons m.fl. tilläggsyrkandeom att

kommunstyrelsenför egen del återkommermed en redovisning av åtgärder för att hålladen
fastställdabudgeten för 2013 mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkande.

Omröstning begärs:

Ja-röst för avslag

Nej-röst för bifall

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 1 ja-röst mot 10 nej-röster att bifallatilläggsyrkandet.
(se omröstningsbilaga)

Fortsatt proposition

Ordförande ställerproposition på Rolands Karlssons m.fl. tilläggsyrkandeom att
bildningsnämndenmed hänvisningtillsin redovisning och framställanom extra medel för
att klara 2013 års drift, tillförs 8 miljonerur den i budgeten centralt avsatta

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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omstruktureringsfondenpå 11 miljonermot avslag, och finner att kommunstyrelsenavslår
tilläggsyrkande.

Omröstning begärs:

Ja-röst för avslag

Nej-röst för bifall

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 ja-röst mot 5 nej-röster att avslå tillåggsyrkandet.
(se omröstningsbilaga)

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohansson tilläggsyrkandeatt ekonomienheten
får i uppdrag att återkommamed förslag på hur omstruktureringsfondens 11 miljonerska
användasmot avslag och ñnner att kommunstyrelsenbifallertilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna tertialrapporten.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppmana samtliga nämnder och styrelser att vidta åtgärder
för att nå budget i balans vid årets slut.

Kommunfullmäktigebeslutaratt arbetetmed kommunfullmäktigeshandlingsplan
prioriteras så att kraftfulla effekter uppnås under året.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen för egen del återkommermed en

redovisningav åtgärder för att hålladen fastställdabudgeten för 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ekonomienhetenfår i uppdrag att återkommamed förslag
på hur omstruktureringsfondens11 miljonerska användas.

Reservation

Skriftlig reservation av Roland Karlsson och FredrikChristensson.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

4 (16)
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NARVARANDE

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 97
OMRÖSTNING  
 

 
ål JA

Roland Karlsson (FP)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Mats Karlsson (M)
Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

Inge Löfgren (MP)

Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (M)
FredrikChristensson Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (FP)
BillWallberg Ersättare (S)
Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S) l
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: k, ;Tämä .
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 97

Roland Karlsson -
Yngve Larsson _
Ann-Charlotte Strömr-vall -
Mats Karlsson -
Kent Olsson -
Christer Hammarqvist
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

I
I

-I
X

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Vakant Ersättare

Vakant Ersättare I
FredrikChristensson Ersättare l
Torbjörn Stensson Ersättare

BillWallberg Ersättare

Sven-GunnarGunnarsson Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation l Lysekilskommunstyrelse ärende 3:1 2013-06-12

Tertlalbokslut1 per den sista aprii 2013

Biidningsnämndens har tagit beslut l februari som resulterat i en begäran om
utökad rem med 11 miljonerkronor för 2013. Denna begäran har inte
blldnlngsnåmndenfått svar på, trots upprepade muntliga framställan.
Förvaltningen har på ett mycket konstruktivt och väl genomerbetatsätt beskrivit
sin situation. De konsekvenser som beskrivits, med bland annat stängning av

Gullmarsborg och nedläggning av Bergs skola, med påbörjen redan hösten 2013,
år för oss helt oacceptabelt. üet är därför nödvändigt att ge
Bildningsförvaitnlngenoch nämnden klart besked. Vid budgetbesiutet för år 2013
finns 11 miljonerkronor avsatt för ändamålsom kan behöva täckas upp med
extra medel utöver de förvaltningarna fått i sin budget. För att ta del av s.k.
omstrukturerlngspengama, måste man redovisa sin dei t arbetet med de 33-
punkts program som skall bearbetasför att nå en budget l balans. De
beskriv-ningaroch konsekvenser som blldnlngsnämnden och förvaltningen har
reovlsatvisar att man inte idara årets budget utan tillskott.

Med hänvisning tillovanstående reserverar lg undertecknade att
majoriteten inte beslutadeenligt yrkande:
Att _Bildnlngsnämndammed hänvisning tillsin redovisning och
framställanen: extra medel för att klara 2913 års drift, tillförsa miljoner
ur den i budgeten centralt avsatta omstruktureringsfønden på 11
miljonerkronor.

Att kommunstyrelsen för egen dai återkommermed en redovisning av 5
åtgärder för att hålladen fastställda budgeten för 2013.

Lysekil 2013-05-12

 
 
 

För Fo pa et eral- a Förcenterpertiet

Roland -arlsson redrlk Christensson

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 98

BUDGETRAMARFÖR 2014
Dnr: LKS 2013-209-041

Inför arbetetmed budgetramarhar anvisningaroch tidplan skickats ut. I materialet ingick
demografiska förutsättningar samt resursberäkningmed förslag om tilldeladeramar för
respektive nämnd/förvaltning.Resnrsberäkningen- som utgår från den Senaste
skatteprognosensamt centrala poster såsom lönerevision2013 och 2014 samt finansiella
intäkter och kostnader - påvisade ett effektiviseringsbehovpå sammanlagt13,5 mnkr.

Dialoger har hållitsdär förvaltnings- och enhetschefer muntligt redogjort för volym- och
verksamhetsförändringarför 2014 samt kommenterat övergripande konsekvenser av

förslagna tilldeladeramar. På dialogernahar ekononiiutskottet, tjänstemän från
ekonomienhetensamt nämndernaspresidier deltagit.

Budgeterat resultat uppgår i förslaget tillett överskott på 8,8 mnkr. Detta motsvarar
1,2 procent av skatteintäkternavilketäri enlighet med fulimåktigebesluti december2012.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-06-04med bilagor

Yrkanden

Yngve Berlin (K):
- Att ersätta förvaltningens förslag i första att-satsen med att ta fasta på innebörden i

de konsekvensbesloivningarverksamhetsansvarigagjort och Öppna för en dialog om
hur totalbudgeten kan förstärkas.

- Att avslå förvaltningens förslag på att fastställabudgeterat överskott till8,8 mnkr.

Mats Karlsson (M): Bifall på förvaltningens förslag.

Jan-OlofJohansson (S): Att verksamheternatillförsytterligare 15 mnkr till sin rambudget
som fördelas enligt följande:

IMN 4 mnkr
VON 4 mnkr
BIN 4 mnkr

GY/VUX 2 mnkr
KS 1 mnkr

Yngve Berlin (K): Bifall tillJan-OlofJohanssons yrkande

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag att fastställa förslag tillpreliminära nämndsvisa ramar

ibudget 2014. Ramarnautgör planeringsförutsättningarinför höstens detaljbudgetarbete
och skall noggrant konsekvensbedömasmot Yngve Berlins yrkandeatt ta fasta på
innebörden i de konsekvensbeskrivningarverksamhetsansvarigagjort och öppna för en

dialog om hur totalbudgeten kan förstärkas.

Justerarc: Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå förvaltningens förslag att fastställabudgeterat överskott till8,8 mnkrmot

avslag.

Propositionpå Jan-OlofJohanssons yrkandeatt Verksamheternatillförsytterligare 15 mnkr
till sin rambudget mot förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag att fastställa förslag tillpreliminära
nämndsvisa ramar i budget 2014. Ramarnautgör planeringsförutsättningarinför höstens
detaljbudgetarbeteoch skali noggrant konsekvensbedömasmot Yngve Berlins yrkandeatt ta
fasta på innebörden i de konsekvensbeskrivningai*xrerksamhetsansxrarigagjort och öppna för
en dialog om hur totalbudgeten kan förstärkasoch finneratt kommunstyrelsenbifaller
förvaltningens förslag.

Omröstning begärs:

Ja-röst till förvaltningens förslag

Nej-röst för Yngve Berlins förslag

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 5 ja-röst, 1 nej-röst och 4 ledamöter som avstod att bifalla
förvaltningens förslag. (se omröstningsbilaga)

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att fastställabudgeterat överskott
till8,8 mnkrmot avslag och finner att kommunstyrelsenbifallerförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohanssonsyrkandeatt verksamheternatillförs
ytterligare 15 mnkr till sin rambudget mot förvaltningens förslag och ñnner att
kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Omröstining begärs:

Ja-röst till förvaltningens förslag

Nej-röst tillJan-OlofJohanssons förslag

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 5 ja-röst, 4 nej-röst och 1 ledamot som avstod att bifalla
förvaltningens förslag. (se omröstningsbilaga)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsensförslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa förslag tillpreliminära nämndsvisa ramar i
budget 2014. Ramarna utgör planeringsförutsättningarinför höstens detaljbudgetarbeteoch
skall noggrant konsekvensbedömas.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställabudgeterat överskott till8,8 mnkr.

Reservation

Skriftlig reservation av Jan-OlofJohansson (S) och Yngve Berlin (K) var för sig.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 98

 NARVARANDE OMROSTNING INr

I
m»:int:
e»:int:
t:Ann-Charlotte Strömwall (FP)

Mats Karlsson (M)
Kent Olsson (M) _
Christer Hammarqvist (C)-
Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)_ -
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)

ao §:|_II1
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars BjörneId Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (M)
FredrikChristensson Ersättare (C)
Torbjörn Stensson Ersättare (FP)
BiH Wallberg Ersättare (S)
Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)

  

Justerare: Utdragsbestyrkande: L “E3229 15/.
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 98

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christer Hammarqvist
Jan-OlofJohansson

IGas-Göran Henriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

BrittwMarie Didriimson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Vakant Ersättare

Vakant Ersättare

FredrikChristensson Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

BillWallberg Ersättare

Sven-GunnarGunnarsson Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

Justerare:

/fj/j,...
Utdragsbestyrkande:
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Sammanträdesprotokoil
2013-06-12

Reservation

förslag till budgetramer som inte har ett uns med den krassa verkiigheten att göra.

För exakt ett år sedan, när beslut togs om den budget vi idag brottas med fanns inte
tilistymmelsetill konsekvensbeskrivning.Men den som villeoch vågade se titt
verkligheten kunde ändå döma ut budgetramen som fullständigt otillräcklig.Men
inför årets beslut i kommunstyrelsen har nämndernasverksamhetsansvariga
levererat tydliga konsekvens och -riskanalvserom hur 2013 års underfinairsierad
budget drabbat medborgarna.

Trots detta! Föreslår KS majoriteten att 2014 års budget skal! baseras på 2013 års
ram där det saknas 2060 milj. Som om detta inte var ödeläggende nog föreslås
ytterligare "anpassnlngsbehov/sparbeting"på 9,5 milj. kr. Hur tänker man?

"Det är inte bra att staten tillför kommunerna mer ekonomiska resurser, det
förhindrar nödvändig strukturomvandling"Detta Moderatldeologiska konstaterande
som fälldes av Staxäng i en budgetdebatt, gröper år efter år ur kommunernas
ekonomier. Ju mer regeringen skattebefriargrupper som inte har behov av det, ju
mer tvingas kommunerna skära ned sin verksamhet för de som har behov.

Denna orättfårdlga omfördelning tvingar oss att vädjatill den lokala soildarlteten och
förstärka kommunens ekonomi med ökat skatteuttag. Det är sorgligt att behöva
drabba medborgarna med denna pålaga. Men det effekter på kommunal verksamhet
och service som de föreslagna btrdgetramarna ieder till drabba ännu hårdare och
orättvlsare.

Kommunlstiska Partiet båev när 2013 års budget kiubbacles,ensamt om att ha mod
att föresiå en skattehöjning. Därför yrkade kommunistiska Partiet inför 2014 års
budgetbeslutatt kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktigeatt: Ta fasta

på innebörden ide konsekvensbeskrivningarverksamhetsansvarigagjort
een öppna: för en dieiog em har totaieeeeetee res-stärkas.

Vårt förslag att få en bred dialog i kommunfullmäktigeom nödvändigheten av att
förstärka totalbudgeter) föll..

Istället beslutadesatt - totairamen skulle baseras på 2013 års budget minus 9,5
miljoneroch att nämnderna inbördes skulle kriga inom denna otillräckligabudget-
tarm.

Jag reserverar mig mot KS majoritetens beslut!

Yngve Berlin, Kommunlstiska Partiet Lysekil den 13 juni 2013

Utdragsbestyrkande:

1 før? År 4:.
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SOCIALDEMOKRATERNA 2013-05-12

Kommunstyrelsen 2013-06-12

RESERVATION

Ärende 3.2 Ramar för budget 2014

Socialdemokraternareserverar sig mot beslutetom kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktigeom rambudget för 2014. Liksom inför budgetåret 21113 läggs nu åter
igen ett förslag till ramar för 2014 som ligger allt förlängt under den behovsbeskrivnlngsom

nämnderna har beskrivit.Sammantaget redovisar de olika nämnderna ett behovsom ligger
37,6 mkr över det förslag som kommunstyrelsen lämnar tillkommunfullmäktige.

Några förslag till åtgärder för att få en budget l balans finns inte. Det finns heller Inte några
förslag tillskattejusteringareller andra inkomstförstärkningarför att få en budget I balans. Vi
befararatt även 2014 års budget blir underñnansleradviâket kan leda till att nämnderna
under pågående budgetår måste hitta nya sätt att skära i sin budget. Med de erfarenheter vi
redan nu kan dra av 2013 års budget vet vi att det är en metod som inte fungerar.

För Socialdemokraterna

/kpe
_

Jan-Oloflohansson

Utdragsbestyrkande:

14 (16)
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§ 99

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattadebeslutenligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsensförvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskott- och ekonomiutskottetsprotokoll
Kommunstyrelsens t.f. ordförande m nr 17-18/2013
Kommunchefensdelegationer - nr 8/2013
Administrativechefens delegationer - nr 3/2013

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 12 juni 2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 100

ANMÄLNINGSÄRENDE

Vice ordförande informeradeom skrivelse inkommenfrån Västra Götalandsregionen.

Kommunstyrelsenantecknar informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:


