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§ 179

BUDGET 2014 SAMT PLAN 2015-2016
Dnr: LKS 2013-209-041

Kommunfullmäktigesbeslutadepå sammanträdetden 27 juni att fastställa förslag till
preliminära ramar i budget 2014. Ramarna gjorde planeringsförutsättningarnainför
höstens detaljbudgetarbeteoch skulle noggrant konsekvensbedömas.
Kommunfullmäktigebeslutadeatt fastställabudgeterat överskott till8,8 mnkr.

Under hösten har nämnder och förvaltningar arbetatvidare med budgeten. Dialoger hölls
med budgetberedningenoch dialoger fördes per hölls nämnd.
Under dialogerna framfördes från fleranämnder att de preliminärt tilldeladeramarna

skulle komma att få kännbarakonsekvenserför vissa verksamheter. Några nämnder
framförde önskemålom att få två tilltre år på sig för att genomföra sparåtgärder för att
komma ner i budgetram.

Det är uppenbart att nämndernabehövergöra betydandeförändringar i sina
verksamheterför att anpassa kostnaden tillden budgetram som tilldelats,det villsäga
anpassa totalkostnadenför all kommunalverksamhetentillen nivå i paritet med
tillgängligafinansiella resurser samt med måletatt uppnå ett resultat på 1,2 procent.
För att lindra effekterna iverksamheternaföreslås en tillfälligramförstärkningtillutvalda
nämnder över tvåårsperioden 2014-2015. Den tillfälligaramförstärkningeninnebär inte
att behovetav anpassning förändras isak utan att genomförandetidenutsträcks tilltre år
istället för att fullt ut drabba 2014.

Av tjänsteskrivelsenkan följande 14 förslag tillbeslutläsas:

1. att nämndernasbudgetanslagjusteras enligtföljandejämfört med
rambudgetbeslutetijuni 2013:

Bildningsnämnden 9,0 mnkr tillny ram 221,1 mnkr
Gymnasie-SzVuxenutbildningsnämnden2,5 mnkr tillny ram 72,3 mnkr
Vård- & Omsorgsnämnden 8,2 mnkr tillny ram 201,2 mnkr

2. att kommunstyrelsen tillförs 0,4 mnkr i ökad ram pga. beräknadökning av

avskrivningar.I rambudgetbeslutettzppgick auskrivningarnatotalt till27,2
mnkr medan en uppdaterad beräkningärjusterad i dettaförslag till
resultatbudget till27,6 mnkr.

3. att budgeterade exploateringsintäkter*på 2,0 mnkr överjörsfrårz
komnutnsiyrelserz tillfinansförvaltningenoch därigenom höjer
kommunstyrelsens nettokostnadsrammed samma belopp.

4. att de två ovanståendeattsatserna innebärjusterat budgetanslagjämfört med
rantbudgetbeslutetijuni2013:

Kommunstyrelsen 2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr

5. att den omstruktureringsfondpå 6,6 mnkrsom iföregående års budgetbeslut
planladesför2014 nu upplöses ochfördelas tillverksamheternaenligtförslaget i
budgetdokumentet.

6. att kommunens resultatför 2014 ska uppgå till9,5 mnkrvilketmotsvarar 1,3 %
av skatteintäkter,generella statsbidragsamtfastighetsavgifter.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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att kommunens resultatför 2015 och 2016 ska uppgå till2,0 % av respektive års
skatteintäkter,generella statsbidragsamtfastighetsavgzfter.

attfastställaen investeringsbudgetom 27,6 mnkr och att investeringarna2014
skalljinansierasmed egna medel

att uppdra åt kommunstyrelsenatt återkommamedförslag till
handlåggningsordningavseendepågående och planerade investeringar

att bemyndigakommunstyrelsenatt göra ramjusteringartillföljd av

Iönerörelsen ochfördelning av kapitaltjänstkostnader.Kommunstyrelsens
iramjusteringaz'får inte överstiga centralt budgeterade beloppför ändamålen.

att under 2014 ta ut en borgensavgüt om 0,6 %

att anteckna, att kommunfullmäktigefastställtskattesatsenför 2014 till22,06
kronor

att i övrigtfastställa2014 års budget samtplanför år 2015 - 2016 i enlighet med
upprättatforslag tillbudgetdokument, daterat 2013-11-11.

att uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet med kommunens
ekonomistyrningsprinciperçföredecembermånads utgång anta sin egen
detaäbitdget, inom ramenför tilldeladbudget.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-11-11 med bilagor

Yrkanden

Mats Karlsson (M): Att höja skattesatsen med 40 öre till22,46 kronor.

Att fördela intäktsökningenpå 10,8 mnkr med 7,0 mnkrtill
bildningsnämndensamt 3,8 mnkrtill individ- och
myndighetsnämnden.

Yngve Berlin (K):

1:a att satsen Bildningsnämnden17,0 mnkr tillny ram 229,1 mnkr + 2,0 mnkr för
att ungdomspolitiskaprogrammets ambitionerska gå från 0rd till
handling.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnätnnden2,5 mnkr, oförändrad ram

72,3 mnkr.
Individ-och mvndighetsnämnden5,7 mnkrtillnv ram 124,0 mnkr.
Vård- och omsorgsnämnden 16,2 mnkrtillny ram 209,2 mnkr.

Bifall tillatt förvaltningens förslag i punkt 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 samt punkt 14.

5 :e att satsen Axrslag på förvaltning förslag, och ersätts med justeradbudgetram
samt på en fond på 5 mnkr för lcvalitetssäkringoch tilläggsbehoxr.

Avslagpå förvaltningens förslag i punkt 6, 7 och 13.

Justerare:

4%?
Utdragsbestyrkande:

/z/i:
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Justerare:

Call

12:e att satsen

14:e att satsen

Avslagpå förvaltningens förslag och ersätts med att skattesatsen
fastställs för 2014 till22.81 kronor

Bifall under förutsättning att budgeten förstärks i enlighet med KP:s
förslag tillskattesats, annars avslag

Klas-GöranHenriksson (S) och Kent Olsson (M): Bifall tillMats Karlssons yrkande.

Roland Karlsson (FP):

1:a att satsen Bildningsnämnden12,0 mnkr tillny ram 224,1 mnkr.
Gyninasie-och vuxenutbildningsnämnden2,5 mnkr tilloförändrad
ram 72,3 mnkr.
Vård- och omsorgsnämnden 10,0 mnkr tillny ram 203,0 mnkr.

Attbildningsnämndensramförstärkning(höjning) i 2014 års budget permanenteras
för planåren 2015-2016.

Att kommunfullmäktigeger kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 30 juni 2014
presenterar förslag tillen långsiktligekonomiskhandlingsplan. I handlingsplanenska
bland annat ingå: avbetalningsplanpå de skatteñnansieradelånen (240 mnkr) och
därmed minskning och på sikt borttagande av kapitalkostnaderna,avsättningsplan
för att mildrapensionsskuldensutbetalningar(som årligen kommer att öka med 1,0
mnkr per år fram till2026). I den ekonomiska handlingsplanenska också de
kommunalabolagen ingå.

Att fortsätta satsa på de låglönegruppersom ligger på den nedre medianenoch där
kommunen inte kan konkurrerapå arbetsmarknadensamt att kommunstyrelsen får i
uppdrag att följa upp kommunenspersonalpolicy.

Christer Hammarqvist (C):

Att uppdra åt ekonomienhetenatt inför budgetramarna2015 utreda en

volymbaseradresursfördelningsmodell.

Att bildningsförvaltningenfår i uppdrag att ta fram en långsiktligstrategi för att
utveckla småskolorna i Bro, Lyse och Skaftö samt biblioteksñlialernai Brastad och
Skaftö.

Att bildningsfömraltningenbeaktarde allt större önskemålenom pedagogisk
omsorg.

Att uppdra åt bildningsförvaltningenatt utreda fjärrundervisningoch delade
lärarresurser mellan skolor för att säkerställa ltvalité och klara regelverketkring
behöriga lärare i småskolor.

Att bildningsförxraltningenges i uppdrag att arbetamed entreprenöriellt lärande
och entreprenörskap i hela grundskolan.

Att genomföra en Översyn av handläggningstideroch avgifter för företagen med
syfte att förbättra företagsklimatetoch därmed bidratillnya jobb i Lysekils
kommun.

Bifall tillRoland Karlssonsyrkanden.

Utdragsbestyrkande:
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Jan-OlofJohansson (S): Tilläggsyrkandeatt anta de kommunövergripandemålensamt de
föreslagnaservicegarantiernaför 2014.

Roland Karlsson (FP): Bifall tillChrister Hammarqvistyrkanden.

Roland Karlsson (FP) och Christer Hammarqvist (C): Bifall tillMats Karlssonyrkandeom

skattehöjningmed 40 öre till22,46 kronor.

Mats Karlsson (M):

- Avslagpå Yngve Berlins yrkanden.
- Avslagpå Roland Karlssons yrkanden
- Atrslag på Crister Hammarqvistyrkandetillförmån för eget yrkandeAtt

Bildningsförvaltningensfår i uppdrag att ta fram långsiktligstrategi för att
utveckla skolorna i Lysekilskommun samt biblioteksñlialerna.

Ajournering

Kommunstyrelsenajournerar sammanträdetunder tiden 14.05-14.30.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag om oförändrad skattesats för 2014 till22,06 kronor
mot Mats Karlsson mil. yrkandeatt fastställaskattesatsen till22,46 kronor mot Yngve
Berlins yrkandeatt fastställaskattesatsen till22,81 kronor

Propositionpå förvaltningens i punkt 1 mot Mats Karlsson mfl.yrkandemot Roland
Karlsson m.fl.yrkandemot Yngve Berlins yrkande.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt kommun-
styrelsen tillförs 0,4 mnkr i ökad ram pga. beräknadökning av avskrivningar.
I rambudgetbeslutetuppgick avskrivningarnatotalt till27,2 mnkr medan en uppdaterad
beräkningär justerad i detta förslag till resultatbudget till27,6 mnkr.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt budgeterade
exploateringsintäkterpå 2,0 mnkr överförs frän kommunstyrelsentillñnansförvaltningen
och därigenom höjerkommunstyrelsensnettokostnadsrammed samma belopp.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt de två
ovanstående attsatserna innebär justerat budgetanslagjämfört med rambudgetbesluteti
juni 2013: Kommunstyrelsen 2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt den
omstruktureringsfondpå 6,6 mnkr som i föregående års budgetbeslutplanlades för 2014
nu upplöses och fördelas tiilverksamheternaenligt förslaget i budgetdokumentetmot

Yngve Berlins yrkandeatt ersätta med justeradbudgetram samt på en fond på 5 mnkr för
kvalitetssäkringoch tilläggsbehov.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt kommunens
resultat för 2014 ska uppgå till9,5 mnkrvilketmotsvarar 1,3 procent av skatteintäkter,
generella statsbidragsamt fastighetsavgiftermot Yngve Berlins avslagsyrrkande.

Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt kommunens
resultat för 2015 och 2016 ska uppgå till2,0 procent av respektive års skatteintäkter,
generella statsbidragsamt fastighetsavgiftermot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt fastställaen

investeringsbudget om 27,6 mnkr och att investeringarna2014 ska finansierasmed egna
medel.

Proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt
kommunstyrelsenatt återkommamed förslag tillhandläggningsordningavseende
pågående och planerade investeringar.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt bemyndiga
kommunstyrelsen att göra ramjusteringartillföljd av lönerörelsen och fördelning av

kapitaltjänstkostnader.Kommunstyrelsens ramjusteringarfår inte överstiga centralt
budgeterade belopp för ändamålen.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt under 2014 ta
ut en borgensavgift om 0,6 procent.

Propositionpå Jan-OlofJohansson tilläggsyrkandeatt anta de kommunövergripande
målensamt de föreslagnaservicegarantiernaför 2014.

Proposition på Roland Karlsson m.fl.yrkandeatt bildningsnämndensramförstärkning
(höjning) i 2014 års budget permanenterasför planåren 2015-2016 mot Mats Karlsson
avslagsyrkande.

Propositionpå Roland Karlsson mil.yrkandeatt kommunfullmäktigeger kommun-
styrelsen i uppdrag att senast den 30 juni 2014 presenterar förslag tillen långsiktlig
ekonomiskhandlingsplan. I handlingsplanenska bland annat ingå: avbetalningsplanpå
de skatteñnansieradelånen (240 mnkr) och därmed minskning och på siktborttagande av

kapitalkostnaderna,avsättningsplan för att mildrapensionsskuldens utbetalningar(som
årligen kommer att öka med 1,0 mnkr per år fram till2026). I den ekonomiskahandlings-
planen ska också de kommunalabolagen ingå mot Mats Karlsson avslagsyrkande

Propositionpå Roland Karlsson m.fl.yrkandeatt fortsätta satsa på de låglönegruppersom

ligger på den nedre medianenoch där kommunen inte kan lconkurrerapå
arbetsmarknadensamt att kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp kommunens
personalpolicymot Mats Karlsson avslagsyrkande

Propositionpå Christer Hammarqvistmfl.yrkandeatt uppdra åt ekonomienhetenatt
inför budgetramarna2015 utreda en volymbaseradresursfördelningsmodell.

Propositionpå Christer Hammarqvist mil.yrkandeatt bildningsfönraltningenfår i
uppdrag att ta fram en långsiktligstrategi för att utveckla småskolorna i Bro, Lyse och
Skaftö samt biblioteksfilialernai Brastad och Skaftö mot Mats Karlsson yrkandeatt
Bildningsförvaltningensfår i uppdrag att ta fram långsiktligstrategi för att utveckla
skolorna i Lysekilskommun samt biblioteksñlialerna.

Propositionpå Christer Hammarqvistmfl.yrkandeatt bildningsförvaltningenbeaktarde
allt större önskemålenom pedagogisk omsorg.

Propositionpå Christer Hammarqvistmil.yrkandeatt uppdra åt bildningsförxraltningen
att utreda fjärrnnderxrisningoch delade lärarresurser mellan skolor för att säkerställa
kvalité och klara regelverketkringbehöriga lärare i småskolor.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Qi #24» f”
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Propositionpå Christer Hammarqvistmil.yrkandeatt bildningsföwaltningenges i
uppdrag att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i hela grundskolan.

Propositionpå Christer Hammarqvistmfl.yrkandeatt genomföra en översyn av

handläggningstideroch avgifter för företagen med syfte att förbättra företagsklimatetoch
därmedbidratillnya jobb i Lysekilskommun.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt
fastställa 2014 års budget samt plan för år 2015 - 2016 i enlighet med upprättat förslag till
budgetdokument, daterat 2013-11-11.

Propositionpå förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt uppmana
nämnder och styrelsen atti enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciperföre
decembermånadsutgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldeladbudget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag tilloförändrad skattesats mot
Mats Karlsson mfl.yrkandeatt fastställa skattesatsen till22,46 kronormot Yngve
Berlins yrkandeatt fastställaskattesatsen till22,81 kronor. Ordförande finner att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaMats Karlsson m.fl. yrkandeatt fastställaskattesatsen
till22,46 kronor.

Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Mats Karlsson mfl. förslag är huvudförslag.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning för att utse motförslag till
huvudförslaget. '

Förvaltningens förslag tilloförändrad skattesats mot Yngve Berlins yrkandeatt fastställa
skattesatsen till22,81 kronor och finner att kommunstyrelsenbeslutaratt utse
förvaltningens förslag tillmotförslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning

Ja-röst för bifalltillförvaltningens förslag

Nej -röst för bifalltillYngve Berlins förslag

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 1 ja-röst, 1 nej-röst och 9 ledamöter som avstår att med
ordförande utslagsröst bifallaförvaltningens förslag. (Se omröstningsbilaga1)

Ordförande ställer proposition på föwaltningens förslag tilloförändrad skattesats mot
Mats Karlsson mfl.yrkandeatt fastställaskattesatsen till22,46 kronor och finneratt
kommunstyrelsenbeslutarfastställa skattesatsen tili22.46 kronor.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

t? i?”
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Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens i punkt 1 mot Mats Karlsson mil.
yrkandemot Roland Karlsson mfl.yrkandemot Yngve Berlins yrkandeoch finner att
kommunstyrelsenbeslutarenligt Mats Karlssons mfl.yrkande.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att kommunstyrelsen tillförs 0,4 mnkr i ökad ram pga. beräknadökning av avsluivningar.
I rambudgetbeslutetuppgick avskrivningarnatotalt till27,2 mnkr medan en uppdaterad
beräkningär justerad i detta förslag till resultatbudget till27,6 mnkr och finner att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att budgeterade exploateringsintälcterpå 2,0 mnkr överförs från kommunstyrelsentill
finansföivaltningenoch därigenom höjer kommunstyrelsens nettokostnadsrammed
samma belopp och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att de två ovanståendeattsatserna innebärjusteratbudgetanslagjämfört med
rambudgetbesluteti juni 2013: Kommunstyrelsen2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr och
finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att den omstruktureringsfondpå 6,6 mnkr som i föregående års budgetbeslutplanlades
för 2014 nu upplöses och fördelas tillverksamheternaenligt förslaget i budgetdoknmentet
mot Yngve Berlins yrkandeatt ersätta med justeradbudgetram samt på en fond på
5 mnkr för kvalitetssäkringoch tilläggsbehovoch finner att kommunstyrelsenbeslutar
bifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att kommunens resultat för 2014 ska uppgå till9,5 mnkrvilketmotsvarar 1,3 procent av

skatteintäkter,generella statsbidragsamt fastighetsavgiftermot Yngve Berlins
avslagsgrrkandeoch finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaföxvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att kommunens resultat för 2015 och 2016 ska uppgå till2,0 procent av respektive års
skatteintäkter, generella statsbidragsamt fastighetsavgiftermot Yngve Berlins
avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att fastställaen investeringsbudgetom 27,6 mnkr och att investeringarna2014 ska
finansierasmed egna medel och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifalla
förvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkommamed förslag tillhandläggningsordning
avseende pågående och planerade investeringaroch finner att kommunstyrelsenbeslutar
bifallaförvaltningens förslag

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att bemyndigakommunstyrelsen att göra ramjusteringartillföljd av lönerörelsen och
fördelning av kapitaltjänstkostnader.Kommunstyrelsens ramjusteringarfår inte överstiga
centralt budgeterade belopp för åndamålenoch finneratt kommunstyrelsenbeslutar
bifallaförvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande:
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Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att under 2014 ta ut en borgensavgift om 0,6 procent och finner att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Janw0lofJohansson tilläggsyrkandeatt anta de
kommunövergripandemålensamt de föreslagna servicegaranüerna för 2014 och finner
att kommunstyrelsenbeslutarbifallaJan-OlofJohansson tilläggsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Roland Karlsson mil.yrkandeatt bildningsnämndens
ramförstärkning(höjning) i 2014 års budget permanenterasför planåren 2015-2016 mot
Mats Karlsson avslagsyrrkandeoch finneratt kommunstyrelsenbeslutarbifallaMats
Karlssons avslagsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst tillRoland Karlssons yrkande

Nej-röst tillMats Karlsson avslag

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 5 ja-röster och 6 nej-röster att avslå Roland Karlsson
m.fl.yrkande. (se omröstningsbilaga2)

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på Roland Karlsson mfl.yrkandeatt kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 30 juni 2014 presenterar förslag tillen

långsiktligekonomiskhandlingsplan. I handlingsplanenska bland annat ingå:
avbetalningsplanpå de skatteñnansieradelånen (240 mnkr) och därmed minskning och
på sikt borttagande av kapitalkostnaderna,avsättningsplan för att mildrapensions-
skuldens utbetalningar(som årligen kommer att öka med 1,0 mnkr per år fram till2026).
I den ekonomiskahandlingsplanenska också de kommunalabolagen ingå mot Mats
Karlsson avslagsyrkandeoch finner att lcommunstyrelsenbeslutarbifallaMats Karlssons
avslagsyrkancle.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst tillRoland Karlssonsyrkande

Nejwröst tillMats Karlsson avslag

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 4 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår att
avslå Roland Karlsson mil.yrkande. (se omröstningsbilaga3)

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
?a
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Justerare:

Fortsatt proposition

Ordförande ställerproposition på Roland Karlsson mfl.yrkandeatt fortsätta satsa på de
låglönegruppersom ligger på den nedre medianen och där vi inte kan konkurrerapå
arbetsmarknadensamt att kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp kommunens
personalpolicymot Mats Karlsson avslagsyrkandeoch finneratt kommunstyrelsen
beslutarbifallaMats Karlssons avslagsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkännerföljandepropositionsordning:

Ja-röst tillRoland Karlssons yrkande

Nej-röst tillMats Karlsson avslag

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 5 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter som avstår att
bifallaRoland Karlsson mfl.yrkande. (se omröstningsbilaga4)

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på Christer Hammarqvistmil. yrkandeatt uppdra åt
ekonomienhetenatt inför budgetramarna2015 utreda en volymbaseradresursför-
delningsmodelloch ñnner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaChrister Hammarqvist
mil.yrkande.

Ordförande ställer proposition på Christer Hammarqvistmfl.yrkandeatt bildningsför-
valtningen får i uppdrag att ta fram en långsiktligstrategi för att utveckla småskolornai
Bro, Lyse och Skaftö samt biblioteksñlialernai Brastad och Skaftö mot Mats Karlsson
yrkandeatt bildningsförvaltningensfår i uppdrag att ta fram långsiktligstrategi för att
utveckla skolorna i Lysekilskommunsamt biblioteksñlialernaoch finner att kommun-
styrelsen beslutarbifallaMats Karlssons yrkande.

Omröstnings begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst tillMats Karlsson avslag

Nej -röst tillChrister Hammarqvist m.fl.yrkande

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 5 ja-röster och 6 nej-röster att bifallaChrister
Hammarqvist mil. yrkande. (se omröstningsbilaga5)

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på Christer Hammarqvistmil.yrkandeatt bildnings-
förvaltningen beaktarde allt större önskemålenom pedagogisk omsorg och finner att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaChrister Hammarqvistmfl.yrkande.

Utdragsbestyrkande:

?toll 4*
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Ordförande ställerproposition på Christer Hammarqvistmfl.yrkandeatt uppdra åt
bildningsförvaltningenatt utreda fjärrundervisning och delade lärarresurser melian
skolor för att säkerställa kvalité och klara regelverketkringbehöriga lärare i småskolor
och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaChrister Hammarqvistm.fl.yrkande.

Ordförande ställer proposition på Christer Hammarqvistmil.yrkandeatt
bildningsförvaltningenges i uppdrag att arbetamed entreprenöriellt lärande och
entreprenörskap i hela grundskolanoch finner att kommunstyrelsenbeslutarbifalla
Christer Hammarqvist m.fi. yrkande.

Ordförande ställer proposition på Christer Hammarqvist m.fi. yrkandeatt genomföra en

översyn av handläggningstideroch avgifter för företagen med syfte att förbättra
företagsklimatetoch därmed bidratillnya jobb i Lysekilskommun och finner att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaChrister Hammarqvist m.fl. yrkande.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att i övrigt fastställa 2014 års budget samt plan för år 2015 - 2016 i enlighet med upprättat
förslag tiilbudgetdokument, daterat 2013-11-11, och finneratt kommunstyrelsenbeslutar
bifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag att kommunfullmäktigebeslutar
att uppmana nämnder och styrelsen att i eniighet med kommunensekonomistyrnings-
principer före decembermånads utgång anta sin egen detaljbudget, inom ramen för
tilldeladbudget och finner att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

a, av
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Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

1.

2.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa skattesatsen för 2014 till22,46 kronor

Kommunfullmäktigebeslutaratt nämndernasbudgetanslagjusteras enligt
följandejämfört med rambudgetbesluteti juni 2013:

16,0 mnkr tillny ram 228,1 mnkr

2,5 mnkr tillny ram 72,3 mnkr
8,2 mnkrtillny ram 201,2 mnkr
3,8 mnkr tillny ram 122,1 mnkr

Bildningsnämnden
Gymnasie-SzVuxenutbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Individ- och myndighetsnämnden

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen tillförs 0,4 mnkr i ökad ram

pga. beräknadökning av axrskrivningar. I rambudgetbeslutetuppgick
avskrivningarnatotalt till27,2 mnkr medan en uppdaterad beräkningär justerad i
detta förslag tillresultatbudget till27,6 mnkr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt budgeterade exploateringsintäkterpå 2,0 mnkr
överförs från kommunstyrelsentillñnansfönraltningenoch därigenom höjer
kommunstyrelsensnettokostnadsrammed samma belopp.

Kommunfullmäktigebeslutaratt de två ovanståendeattsatserna innebär justerat
budgetanslag jämfört med rambudgetbesluteti juni 2013:

Kommunstyrelsen 2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr

Kommunfullmäktigebeslutaratt den omstruktureringsfondpå 6,6 mnkr som i
föregående års budgetbeslutplanlades för 2014 nu upplöses och fördelas till
verksamheternaenligt förslaget i budgetdokumentet.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunensresultat för 2014 ska uppgå till
9,5 mnkrvilketmotsvarar 1,3 procent av skatteintäkter,generella statsbidragsamt
fastighetsavgifter.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunens resultat för 2015 och 2016 ska
uppgå till2,0 procent av respektive års skatteintäkter, generella statsbidragsamt
fastighetsavgifter.

9. Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställaen investeringsbudgetom 27,6 mnkr
och att investeringarna2014 ska finansierasmed egna medel.

10. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsenatt återkommamed
förslag tillhandläggningsordningavseende pågående och planerade investeringar.

11. Kommunfullmäktigebeslutaratt bemyndigakommunstyrelsenatt göra
ramjusteringartillföljd av lönerörelsen och fördelning av kapitaltjänstkostnader.
Kommunstyrelsens ramjusteringarfår inte överstiga centralt budgeterade belopp
för ändamålet).

12. Kommunfullmäktigebeslutaratt under 2014 ta ut en borgensavgift om

0,6 procent.

13. Kommunfullmäktigebeslutaratt anta de kommunövergripandemålensamt de
föreslagnaservicegarantiernaför 2014

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigebeslutaratt fortsätta satsa på de låglönegruppersom ligger
på den nedre medianen och där vi inte kan konkurrerapå arbetsmarknadensamt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp kommunens personalpolicy.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt ekonomienhetenatt inför
budgetramarna2015 utreda en volymbaseradresursfördelningsmodell.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsföivaltningenfår i uppdrag att ta fram
en långsiktligstrategi för att utveckla småskolornai Bro, Lyse och Skaftö samt
biblioteksñlialernai Brastad och Skaftö.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsförvaltningenbeaktarde allt större
önskemålenom pedagogisk omsorg.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt bildningsfönraltningenatt utreda
fjärrundervisningoch delade lärarresurser mellan skolor för att säkerställa kvalité
och klara regelverketkring behöriga lärare i småskolor.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsföivaltningenges i uppdrag att arbeta
med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i hela grundskolan.

Kommunfullmäktigebeslutaratt genomföra en översyn av handläggningstideroch
avgifter för företagen med syfte att förbättra företagsklimatetoch därmed bidratill
nya jobb i Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt fastställa2014 års budget samt plan för
år 2015 - 2016 i enlighet med upprättat förslag tillbudgetdokument,
daterat 2013-11-11.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppmana nämnder och styrelsen atti enlighet
med kommunensekonomistyrningsprinciperföre decembermånads utgång anta
sin egen detaljbudget, inom ramen för tilldeladbudget.

Reservation

Mot beslutetlämnar Roland Karlsson (FP) och Christer Hammarqvist (C) skriftlig
reservation.

Mot beslutetlämnarYngve Berlin (K) skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare:
.

,K_
___

, g
“' milk

Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA 1

Ärende § 179
NARVARANDE OMROSTNING-
l

omtunt:
Jan-OlofJohansson (S)
Roland Karlsson (FP)

om3|_:z
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)

wwzi-z
w::|_3

Ann-Charlotte Strömxvall (FP)
Christer Hammarqvist (C)

Bo w zl_zn
ThomasFalk Tj.ers (SP)

I i I

 

EEl l

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Yngve Berlin

Bo Göthesson Tj.ers
ThomasFalk Tj.ers

Justerare:

ø* \\
“_1121,V2

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA2

Ärende § 179

Mats Karlsson

Jan-OlofJohansson

Roland Karlsson

Kent Olsson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Christer Hammarqvist

/Ã//L U2
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OMRÖSTNINGSBILAGA3

Ärende § 179

Mats Karlsson

Jan-OlofJohansson

Roland Karlsson

Kent Olsson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strönn-vall

Christer Hammarqvist
Yngve Berlin

Bo Göthesson Tj.ers
ThomasFalk Tj.ers

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA4

Ärende § 179
OMR STNING -

x I
I

DE

Mais
' _-

Jan-OlofJohansson

Roland Karlsson

Kent Olsson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Christer Hammarqvist
Yngve Berlin

Bo Göthesson Tj.ers
ThomasFalk Tj.ers

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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NARVARANDE

Mats Karlsson (M)_
Jan-OlofJohansson (S)-
Roland Karlsson (FP)
Ken* 013W (M):.--=
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)E
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwail (FP)
Christer Hammarqvist (C)- ljlzgfsj:I
Yngve Berlin (K)
Bo Göthesson Tj.ers (S)
ThomasFalk Tj.ers (SP)

OMRÖSTNINGSBILAGAs

Ärende § 179
OMRÖSTNING  

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare:

Reservation -budgetbeslutKommunstyrelsen

KS mötets beslutvisar att budgetberecinlngenoch majoriteten står fast vid att verkställa

_ _

dramatiska nedskärningar i verksamheterna vård, skola och omsorg. Den nya
takttken att göra det pâ tre år Istället för att "fullt ut drabba (valäret) 2014", är nog så
genomskinligt.

 

Budgetberedningensskrivning: 'För att ;lindra efektemai Verksamheternaföreslås en

tillfälligramfärstärkningtillutvalda nämnderöver tvåårsperløden 2014-2015 Den
tillfälligaramfärstärknlngeninnebärinte attbenavet a V anpassning fär-ändras'r'
sak utan attgenømförandetfder:nåsträcirs tilltre år iställetfäratt fullt .ut drabba
2014, "Ujänsteskrivelsen sid 5).

Den tillfälligaramförstärkningen brister l tvâ avseendei För det första att den är tillfälligför
det andra att den är otillräcklig!

kommunistiska Partiets förslag till budgetrarnar för kommunensverksamhet bygger på en

skattehöjning med 75 öre och att vi avstår överskottsmâletoch istället tillförverksamheterna
dessa 9,5 Milj kr. Det ger ytterligare ca; 30 mnkr tili verksamheten.

Syftet med att vädjatill lokal solidaritet och en kommunal skattehöjningär att skapa
framtidstro och utveckla åstäilet för att aweckia viktig kommunal verksamhet.

I korthet Innebär KP:s förslag en förstärkning av -Bildnlngsnämnden17,0 mnkr till ny
ram 229,1 mnkr

Utöver det föreslår vi 2 mnkrytterligare till BIN för att Ungdomspolitlska
Programmetoch dess ambitionerskall gå från ord tillhandling

- Gymnasle-BtVuxenutbtldningsnämnden2,5 mnkr till ny ram 72,3 mnkr

- Vård- e Omsorgsnämnden 16,2 mnkr tiil ny ram 209,2 mnkr

- Individ-& myncilghetsnämnden5,7 mnkr till ny ram 124 mnkr

Deiningen av den sociala verksamheten i två nämnder IMN (köp) VON (sälj) försvårar en

rättvis tilldeinlngav resurser mellan nämnderna. Köp och säijsystemet missgynnar genom
ökad byråkrati och dubbel administration både kontinuitet och optêmait användande av

tilldelade resurser. KP:s ökade anslag till de båda nämnderna har varit svåra att precisera
men skall ses som just gemensamma resurser.

- Den omstruktureringstond som majoriteten vill aweckia vill KP ersätta med en fond på
5 mnkr för kvalitetssäkringoch tiliäggsbehov. En fond för mer eller rnlncie
"förutsedda" utgifter inom skola, värd och omsorg. Förbjuden att användas tili förlängda
strandpromenadereller spektakuiära kaparprojekt och äventyrscentra.

18/11 2013 Yngve B lin KP
\Jag reserverar mig

 

Utdragsbestyrkande:

l//L ;Jm/f
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Reservation

Reservation i kommunstyrelsen 2013-11-18 Ärende 1: Budget 2014

Vid rubricerat sammanträdebeslutade kommunstyrelsen att höja skatten med 40 öre
2014, vilketmotsvarar 10,8 miljonerkronor i intäkter. Motsvarande summa fördelades
enligt följande l mnkr, inkl. tänkt ramförstärknlng för 2014, med utgång från
rambudgetbesiutettitt nämnderna från juni 2013:

Bildningsnämnden 221,1+ 7 till ny ram 228,1 mnkr
lndivid- & myndighetsnämnden 118,3 + 3,8 till ny ram 122,1 mnkr

Undenecknaden partier accepterade skattehöjningen och yrkade

Att bildningsnämndensramiörstärkning (höjning) i 2014 års budget permanentas för
pianåren 2015 - 2016

Vi måste vara iydtiga i vara beslut, visserligen talar beslutet i kommunstyrelsen om
att bildningsnämndenfår ett tillskott2014 på 16 mnkr. Att inte ge klart besked om
tänkt budgeinivå 2016, innebär att blidningsnämndenmåste arbetavidare med sitt
sparprogram. Det får till följd, neddragningar på landsbygdsskotorna, musikskolan,
Skolhälsovården osv. enligt tidigare redovisat blldningsnämndsbestut.Vilketvi har
reserverat oss emot.

Vårt andra yrkande

Att kommunfullmäktigeger kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 30 juni 2014 g
presenterar förslag till en långsiktig ekonomisk handlingsplan. i handlingsplanenskall
bland annat ingå: avbetalningsplanpå de skatteiinansieradelånen (240 mnkr) ooh
därmed minskning och på sikt borttagande av kapitalkostnaderna,avsätlningsptan
för att mildra pensionsskuldens utbetalningar(som årligen kommer att öka med cirka
1 mnkr per år fram till 2026). l den ekonomiska handlingsplanenskall också de
kommunala bolagen ingå.

Ovanståendeyrkandenavstogs av majoriteten, vitket vi beklagart Lysekåts kommun
måste ta fram en långsiktig ekonomisk handlingsplan, för att inte lämna över för stor
ekonomisk belastningtill kommande generationen

Undertecknade partier reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut *till förmån för
egna förslag eniigi ovant

Lysekil 2013-11-18

?§5 Folkpartiet liberalerna För Centerpartiet
i/ø K// å

m* *e* V“'““*'"w f: A "
ut v» u-ta'

iRoland arisson tåLhisisdtåÅt-“hammardiristáe J

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 180

ANSL§Ggo14 SAMT FiNANSIERINGSFÖRpELNINGSPRINCIPFÖR
MILJONAMNDEN I MELLERSTA BOHUSLAN
Dnr: LKS 2013-284-041

Beslut togs i de tre samverkandekommunernaunder 2012 att inrätta en gemensam
Miljönämndunder Kommunfullmäktige i Sotenäs. Personalenfrån de tre kommunerna
samlades i en miljöenhetiSotenäs. Beslutet innebar också att anslaget för 2013 skulle
vara det samma som under 2012. Under 2013 skulle nya fördelningsprinciper tas fram.
Anslagen under 2013 innebär att Sotenäs betalarmest och Lysekilminst (per invånare)
tillden gemensammanämnden. Måletvar att hitta ett rättvist fördelningssystem.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän ansvarar för de samverkandekommunernas
myndighetsuppgifter inom miljöområdetenligt aktuell lagstiftning.Nämnden ska även
biståsamverkanskornmunernai internt arbetesamt stödja och samordna bland annat det
miljöstrategiskaarbetetpå uppdrag av respektive kommun.

Inom de tre kommunernafinns ett stort antal livsmedelsobjekt,miljöfarliga
verksamheter, hälsoskyddsobjekt,tobak- och läkemedelsförsäljare, m.m. Större delen av

denna tillsynkan avgiftsñnansieras.I myndighetsuppgiften ingår även löpande
inkommandeärenden och remisser, miljöövervakning,service tillallmänhet, m.m. som

inte är debiterbar.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-11-12.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigefastställer föreslagen intäktsfördelningsprincipför miljönämndens
verksamhet.

Kommunfullmäktigefastställerkommunbidragetför Miljönämndensverksamhet2014 till
2 272 tkr.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 181

LÖNESAMVERKANI SOTENÃS,MUNKEDALOCH LYSEIGLSKOMMUNER
Dnr: LKS 2012-270-106

De fem kommunerna i norra Bohuslän träffade i augusti 2008 en principöverens-
kommelse om ökad samverkan inom ett antal verksamhetsområden.Därefterhar Sotenäs,
Munkedals och Lysekilskommuner intensifieratarbetet inom tre områden; IT-drift,
Miljö-samverkansamt lönefunktionen.IT-samverkanär satt i drift genom en gemensam
nämnd i Lysekilskommuns organisation. Miljösamverkanhar fått sin placeringi Sotenäs,
medan lönefunktionenfår sin bas i Munkedal. Det nu aktuella förslaget innebär
organisatorisktsamgående mellan löneenheterna i Lysekil,Munkedal och Sotenäs.
Möjlighet finns att senare utvidga samarbetetmed ytterligare kommuner. Utredningen
som genomförts poängterar nyttan av Samgåendet eftersom det ger minskad sårbarhet,
högre kompetens, bättre resursutnyttjande och kommer på sikt att leda tilleffektivitets-
vinster.

Beslutsunderlag

Personalenhetenstjänsteskrivelse 2013-11-11.

Kommunsstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktigebeslutarunder förutsättning att Sotenäs och Munkedal
kommunerfattar motsvarandebeslut,bildaen gemensam lönenämndsamt
tillhörandetjänstemannaförvaltningfrån och med 2014-01-01.

2. Kommunfullmäktigebeslutaratt Munkedals kommunblir värdkommun och
ansvarar för processen.

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprätta förslag till reglementeför
den gemensamma lönenämnden.

4. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna förslag tillsamverkansaxrtalför den
gemensamma lönenämnden.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

m. ?a


