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BESLUTANDE:

Ledamöter Ersättare

Ann-Charlotte Strömwall (FP) Bernt Ortner (S), §§ 156-157
Margareta Carlsson (S) Anette Erlandsson (FP)
Jan-OlofJohansson (S) Curt Olsson (FP)
Roland Karlsson (FP)
CamillaCarlsson (FP)
Yngve Berlin (K)
Mats Karlsson (M)
Klaus Peters (M), §§ 157-170
Ronald Rornbrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S)
Yngve Larsson (FP)
Siw Lycke (C)
Emma Nohrén (MP)
Hans Nordlund (M)
Klas Mellgren (S)
Håkan Smedja(V)
Britt-MarieKjellgren (K)
Kent Carlsson (S)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Eva Leandersson (S)
Ann-Britt Jarnedal (LP), §§ 156-157 del
av
ThomasFalk (SP)
Lars-Åke Olsson (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Maria Forsberg (S)
ElisabethÅkerman (M)
Anders Nilsson (S)
Per-GunnarAhlström (K)
FredrikChristensson (C)
Torn Govik (FP)
Inge Löfgren (FP)
Siv Linnér (S)
FilipNordqvist (obunden),§§ 156-157
Torbjörn Stensson (Obunden)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,35 ordinarie ledamöter och 3 ersättare
närvarande.
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§ 156

NY LEDAMOT/ERSÄTTAREI KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2010-379-101

Länsstyrelsen har i beslut2013-11-13utsett Klaus Peters tillny ledamot efter Fredrik
Lundqvist och tillny ersättare KatharinaLauren i kommunfullmäktigeför Moderata
Samlingspartiet.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut2013-11-13

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt antecknalänsstyrelsenbeslutsamt att hälsa Klaus Peters och
KatharinaLaurenvälkomnatillkommunfullmäktige.

Beslutet skickastill

Troman

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

intällä l
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§ 157

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

Kommunfullmäktigesbeslutadepå sammanträdetden 27 juni att fastställa förslag till
preliminära ramar i budget 2014. Ramarnagjorde planeringsförutsättningarnainför höstens
detaljbudgetarbeteoch skulle noggrant konsekvensbedömas.Kommunfullmäktigebeslutade
att 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 tilldeladeramarnaskulle
komma att få kännbara konsekvenser för vissa verksamheter. Några nämnder framförde
önskemålom att få två tilltre år på sig för att genomföra sparåtgärder för att lcommaner i
budgetram.

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

Avtjänsteskrivelsen kan följande 14 förslag tillbeslutläsas:

1. att nämndernasbudgetanslagjusteras enligtfiljandejämfört med
rambudgetbeslutetijuni2013:

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 tillffirs0,4 mnkr i ökad rampga. beräknadökning av

avskrivningar.I rambudgetbeslutetuppgick avskrivningarnatotalt till27,2 mnkr
medan en uppdaterad beräkningärjusterad i dettaförslag tillresultatbudget till
27,6 mnkr.

3. att budgeterade exploateringsirztäkter'på 2,0 mnkr övezjörsfrån kommunstyrelsen
tilljinartsförvaltningen och därigenom höjerkommunstyrelsensnettokostnadsram
med samma belopp.

4. att de två ovanstående attsatserna innebärjusterat budgetanslagjämfört med
rambudgetbeslutetijuni2013:

Kommunstyrelsen 2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr

5. att den omstruktureringsfondpå 6,6 mnkr som iföregående års budgetbeslut
planladesför 2014 nu upplöses ochfördelas tillverksamheternaenligtförslageti
budgetdokumentet.

6. att kommunens resultatför 2014 ska uppgå till9,5 mnkrvilketmotsvarar1,3 % av

skatteintäkter,generella statsbidragsamtfastighetsavgifter.
Utdragsbestyrkande:
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7. att kommunens resultatför 2015 och 2016 ska uppgå till2,0 96 av respektive års
skatteintäkter,generella statsbidragsamtfastighetsavgyler.

8. attfastställaen investeringsbudgetom 27,6 mnkr och att investeringarna2014 skall
_finansierasmed egna medel

10.

11.

12.

13.

14.

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkommamedförslag till
handläggningsordningavseendepågående och planerade investeringar

att bemyndigakommunstyrelsen att göra ramjusteringaz'tillföljd av lönerörelsen
ochfördelning av kapitahjånstkostnader.Kommunstyrelsens ramjusteringarfår
inte överstiga centralt budgeterade beloppför åndamålen.

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

att anteckna, att komnutnjñillnzäktigefastställtskattesatsenför 2014 till22,06
kronor

att i övrigtfastställa2014 års budget samtplanför år 2015 - 2016 i enlighet med
upprättatförslag tillbudgetdokument, daterat2013-11-11.

att uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet med kommunens
ekonomistyrningsprinciper*före decembermånads utgång anta sin egen
detaäbudget, inom ramenfär tilldeladbudget.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2013-11-11 med bilagor
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-11-18, § 179
Centrala samverkansgruppensprotokoll 2013-11-20.

Yrkanden

Mats Karlsson (M):

Bifall tillkommunstyrelsens förslag med följandeändring

Punkt 2 - Kommunfullmäktigebeslutaratt nämndernasbudgetanslagjusteras enligt följande
jämfört med rambudgetbesluteti juni 2013:

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

15,0 mnkrtiilny ram 227,1 mnkr

2,5 mnkr tillny ram 72,3 mnkr

10,2 mnkrtillny ram 203,2 mnkr
2,8 mnkr tillny ram 121,1 mnkr

Punkt16 - att bildningsföwaltningenfår i uppdrag att ta fram en långsiktigstrategi för att
utveckla skolorna i Lysekilskommun.

Jan-OlofJohansson (S):

Bifall tillMats Karlssons yrkanden, i övrigt bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Justerare:
 

Utdragsbestyrkande:
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RolandKarlsson (FP):

Bifall tillMats Karlssons yrkandeom justering av nämndernasbudgetanslag.

Att bildningsnämndensramförstärkning(höjning) i 2014 års budget permanentasför
planåren 2015-2016.

Att kommunstyrelsen fåri uppdrag att senast den 30 juni 2014 presentera ett förslag till
långsiktigekonomiskhandlingsplan. I handlingsplanenskallbl.a. ingå - avbetalningsplanpå
de skattefinansieradelånen (240 mnkr) och därmed minskning och på sikt borttagande av

kapitalkostnaderna,avsåttziingsplan för att mildrautbetalningarpå pensionsskulden (som
årligen kommer att öka med cirka 1 mnkrper år fram till2026). I den ekonomiska
handlingsplanenskall också de kommunalabolagen ingå.

Ändring i kommunstyrelsensförslag punkt 17 - att ”de allt större" stryks.

I övrigt bifalltillkommunstyrelsensförslag.

Yngve Berlin (K):

Punkt 1 - avslag på kommunstyrelsens förslag och istället att fastställaen skattesats på 22:81
kronor.

Punkt2 - avslag på kommunstyrelsens förslag och istället att nämndernasbudgetanslag
justeras enligt följande:
Bildningsnämnden17,0 mnkr tillny ram 229,1 mnkr.

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden2,5 mnkr, oförändrad ram

72,3 mnkr.
Individ-och myndighetsnämnden5,7 mnkr tillny ram 124,0 mnkr.
Vård- och omsorgsnämnden 16,2 mnkr tillny ram 209,2mnkr.

Bifall tillkommunstyrelsens försiag i punkterna3-5, 9-12, 14-18.

Punkt 6 -Avslagpå kommunstyrelsens förslag och ersätts med justeradbudgetram samt en

fond på 5 mnkrför kvalitetssäkringoch tilläggsbehov.

Avslagpå kommunstyrelsensförslag i punkterna 7-8 och 21-22.

Tillåggsyrkande,att anslå 2,0 mnkr tillbildningsnämndenför att ungdomspolitiska
programmets ambitionerska gå från ord tillhandling.

Tilläggsyrkande,att kommunen i skrivelse till regeringen och med alla tillbuds stående
medel av riksdag och regering kräver att kommunernaersätts fullt ut för de merkostnader
som orsakas av lagtvinganderiksdagsbeslut.Exempelvis den underñnansieradeLSS (lagen
om särskiltstöd). D.v.s. att human lagstiftningockså måste få en human finansiering.

Ronald Rombrant (LP):

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 1och 17.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
,/““54: gå ?M
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Axrslag på kommunstyrelsens förslag i punkt 1 och istället att fastställaskattesatsen för 2014
till22,50 kronor, d.v.s. en höjning med 44 öre jämfört med dagens 22,06kronor för att

fr.o.m. 2016 sänka med 10 öre per år tillsvi har nått genomsnittet för kommunernai VGR.

Bifall tillMats Karlssons ändringsyrkandei punkt 16.

Tilläggsyrkanden:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en genomgripandeanalys av kostnaderna
inom Bin, socialnämndernaoch verksamheternaunder kommunstyrelsenmed hjälp av SKLs
Analysgrupp med syftet att kvalitetssäkraverksamheternasredovisade kostnader.

Att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att de två
socialnämndernaåtergår tillen (1) nämnd att verka fr.o.m. 2014-01-01.

Att uppdra åt kommunstyrelsen att med hjälp av utomståendeexpertis analysera och föreslå
förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning av socialnämndens
verksamhet respektiveverksamheternaunder kommunstyrelsen. '

Att uppdra ät kommunstyrrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att KolholmarnaAB ska
vara avvecklatsenast 2013-12-31 med huvudinriktningatt verksamhet, tillgångaroch skulder
ska överföras tillkommunen.

Att uppdra åt kommunstyrelsenatt genomföra en förstudie av möjligheternaatt samverka
med Uddevallakommun när det gäller hamnverksamhet.

Att uppdra åt kommunstyrelsenatt genomföra en förstudie avseende utökad samverkan, '1
först hand etablerandet av ett kommunalförbund,inom gymnasie-/vuxenutbildningenmed
Sotenäs, Munkedal och Uddevalla.

Att mot bakgrund av de senaste årens kraftiga ökning av kommunkoncernensskulder och
åtaganden göra halt i allt som bidrartillökade skulder/åtaganden ur ett

kommunkoncernperspektixr,inkluderandeexempelvis den fortsatta processen med
Rikshyggen/Lysekilshemmet/Fiskebäcktillsutredningarvåren 2014 är genomförda.

Att samtliga av föreslagna utredningar ska vara slutförda och godkända av kommunstyrelsen
senast 2014-03-31 och att finansieringsker inom ramen för skattehöjningav 44 öre.

FredrikChristensson (C):

Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkterna 1 och 3-22.

Bifall tillMats Karlssons ändringsyrkandeavseende punkt 2 i kommunstyrelsens förslag om

ramartillnämnderna.

Bifall tillRoland Karlssonsyrkandenom permanentad ram för bildningsnämndensamt
ekonomiskhandlingsplan.

Emma Nohrén (MP):

Bifall tillMats Karlssons ändringsyrkandeavseende punkt 2 i kommunstyrelsens förslag om

ramar tillnämnderna.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkterna 15 och 18-20.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

a'
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Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 16 och istället, att bildningsnämndenfår i

uppdrag att ta fram en långsiktigplan för skolorna och biblioteksñlialernai Lysekiis
kommun.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 17 och istället, att bildningsnämndenbeaktar
önskemålenom pedagogisk omsorg.

Håkan Smedja(V):

1. Kommunfullmäktigebesiutaratt fastställaskattesatsen för 2014 till22,87 kronor, vilketär

en höjningmed 75 öre

2. Kommunfullmäktigebeslutaratt nämndernasbudgetanslag justeras enligt följande, tillägg
tillrambudgetbesiuteti juni 2013:

Bildningsnämnden21,5 mnkr tiilny ram. ............................................................. 233,6 mnkr

Ungdomspolitiskaprogrammet med ungdomsgård i Gullmarsborg........................... 2,0 mnkr

Gymnasie-SrVuxenutbildningsnämnden2,5 mnkr ................................................. 72,3 mnkr.
Vård- och omsorgsnämnden 13,7...........

mnkr ......................................................2o6,7mnkr
Individ-och myndighetsnämnden6,6 mnkr.......................................................... 124,9 mnkr

Kommunstyrelsen3,9 mnkr ..................................................................................... 95,5 mnkr

Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkterna 6-7, 9-14, 16 och 21-22.

Tillägg tillkommunstyrelsens förslag i punkt 3:

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen tillförs0,4 mnkr i ökad ram pga.
beräknadökning av avskrivningar.I rambudgetbeslutetuppgick avskrivningarnatotalt tiil

27,2 mnkr medan en uppdaterad beräkningär justerad i detta förslag tillresultatbudget till
27,6 mnkr.

Därutöver föreslås ramen utökas med ytterligare 1,5 miljonerför att förstärkaAME. 320 tkr
är en fördubbling av vad som lades på Sommarjobb för ungdomar. Detta skall säkerställa att

vi inte behöver ta bort den verksamhetensom var planerat. 1,18 mnkr är för att möjligheterna
att individanpassadagligverksamhetoch dagligsysselsättning.

4. Kommunfullmäktigebeslutaratt budgeterade exploateringsintäkterpå 2,0 mnkr överförs
från kommunstyrelsentiilñnansförwraltningenoch därigenom höjer kommunstyrelsens
nettokostnadsrammed samma belopp.

Ändring av kommunstyrelsens förslag i punkt 5:

5. Kommunfullmäktigebeslutaratt de två ovanstående attsatserna innebärjusterat
budgetanslagjämfört med rambudgetbesluteti juni 2013: Kommunstyrelsen3,9 mnkrtillny
ram 95,5 mnkr.

Ändring av kommunstyrelsens förslag i punkt 8:
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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8. Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunens resultat för 2015 och 2016 ska uppgå till 1,3

procent av respektive års skatteintäkter, generella statsbidragsamt fastighetsavgifter.
Vänsterpartiet sänker detta eftersom de beräknasbehövasi verksamheternaom skolan skall

ha oförändradbudget 2015 och 2016.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 15.

Ändring av kommunstyrelsens förslag i punkt 17:

17. Kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsförvaltningenska fortsätta med pedagogisk
omsorg. Volymenskall tillefterfrågan i möjligastemån. Den pedagogiska omsorgen skall

vara väl integrerad med barnomsorg och förskolan. Personalutvecldigplaneringoch

utbildningskall vara samordnad med barnomsorgen i övrigt.

Ändring av kommunstyrelsens förslag i punkt 18:

18. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt bildningsförvaltningenatt utveckla och

använda digitala hjälpmedel på ett sätt som kan vara gynnsamt för alla skolor.

Avslagpå kommunstyrelsens förslag i punkt 19 om entreprenöriellt lärande.

Ändring av kommunstyrelsens förslag i punkt 20:

20. Kommunfullmäktigebeslutaratt handläggningstidförkortasoch att avgifternasänks när

de befarasstå i vägen för att nya jobb skapas i Lysekil

Tilläggsyrkanden:

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt individ-och myndighetsnämndenatt anställa två

fáltassistenteroch en drogförebyggare. Drogförebyggaren skall ansvara för att

drogförebyggande arbetekommer tillstånd. I arbetetskall ungdomarprioriteras. Och att

verksamhetsärskiltriktadtillbarn vars föräldrar har missbruksproblem ska komma till

stånd.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt bildningsnämndenatt iordningställamiljön
utanför och nedanför fritidsgården som öppnas i Gullmarsborg. Belysning och annan

anpassning som gör området mindre lämpligt för ljusskygga individers aktiviteter avses.

Utrymmetvid plastgråsets södra ända görs tiilområde för skateboard och andra x-sporter.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ett av de kommunövergripandemålen i personalpolicyska

vara rätt tillheltid.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt bildningsnämndenatt starta ”Nattis” inom

barnomsorgsverksamheten.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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ThomasFalk(SP):

Bifall tillkommunstyrelsens förslag i punkt 1 om skattesats.

Bifall tillRonald Rornbrantsyrkandemed undantag om yrkandetom förändrad skattesats.

Bifall tillMats Karlssons ändringsyrkandei punkt 16.

Avslagpå kommunstyrelsensförslag i punkt 19

Ajournering

Kommunfullmäktigeajournerar sammanträdetunder tiden 17.10-17.30. Efter ajourneringen
genomförs nytt upprop som visar att fullmäktige är församlat med 35 ordinarie ledamöter
och 3 ersättare.

Klas-GöranHenriksson (S):

Bifall tillMats Karlssons ändringsyrrkandei punkt 16 med tillägg,att slutgiltigtbeslutskall tas

av fullmäktige.

Bifall tillEmma Nohréns ändringsyrkandei punkt 17 om pedagogisk omsorg.

Bifall tillHåkan Smedjasändringsyrkandei punkt 18 kring utredning om bla.
fjärrundervisning i kommunensskolor.

Avslagpå Ronald Rombrantsyrkandeom avvecklingav KolholmarnaAB.

Roland Karlsson (FP): bifalltillRonald Rombrantsyrkandeom avvecklingav Kolholmarna
AB samt bifalltillEmma Nohréns ändringsyrkandei punkt 17 om pedagogisk omsorg.

Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Torbjörn Stensson (obunden): Bifall tillRoland Karlssons
yrkanden.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillRoland Karlssons yrkandeom handlingsprogram,avslagpå
kommunstyrelsens förslag i punkt 19 om entreprenöriellt lärande samt avslag på Ronald
Rombrantsyrkandeom att återgå tillen Socialnämnd.

Håkan Smedja(V): återtar sitt ändringsyrkandei punkt 17.

Ajournering

Kommunfullmäktigeajournerar sammanträdetunder tiden 20.25-20.35. Efter ajourneringen
genomförs nytt upprop som visar att fullmäktige är försarnlat med 35 ordinarie ledamöter
och 3 ersättare.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

1. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 1 att kommunfullmäktigebeslutar
att fastställaskattesatsen för 2014 till22,46 kronor mot Ronald Rombrants
yrkandeom en skattesats på 22,50 kronor mot Yngve Berlins mfl.yrkandeom en

skattesats på 22,81 kronor.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ronald Rombrant (LP) meddelar, att han återtar sitt yrkandeom skattesats och yrkarbifall
tillkommunstyrelsensförslag.

2. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att kommunfullmäktige
beslutaratt nämndernasbudgetanslagjusteras enligt följandejämfört med
rambudgetbesluteti juni 2013:

Bildningsnämnden 16,0 mnkr tillny ram 228,1 mnkr

Gyinnasie-SzVuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr tillny ram 72,3 mnkr

Vård- och omsorgsnämnden 8,2 mnkr tillny ram 201,2 mnkr
Individ-och niyndighetsnämnden 3,8 mnkrtillny ram 122,1 mnkr

mot Mats Karlssons m.fl.yrkandeom ändrade ramarmot Yngve Berlins yrkande
om ändrade ramarmot Håkan Smedjasyrkandeom ändrade ramar.

Om kommunfullmäktigebeslutaratt bifallaHåkan Smedjasyrkandeom ändrade
ramarställs proposition på kommunstyrelsensförslag i punkterna3-5 mot Håkan
Smedjasändringsyrkandei dessa punkter.

3. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 3 att kommunfullmäktige
beslutaratt kommunstyrelsen tillförs0,4 mnkr i ökad ram pga. beräknadökning av

avskrivningar.I rambudgetbeslutetuppgick avskrivningarnatotalt till27,2 mnkr
medan en uppdateradberäkningär justerad i detta förslag tillresultatbudget till
27,6 mnkr.

4. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 4 att kommunfullmäktige
beslutaratt budgeterade exploateringsintäkterpå 2,0 mnkr överförs från
kommunstyrelsentillfinansförvaltningenoch därigenom höjer kommunstyrelsens
nettokostnadsrammed samma belopp.

5. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 5 att kommunfullmäktige
beslutaratt de två ovanstående attsatserna innebärjusteratbuclgetanslagjämfört
med rambudgetbesluteti juni 2013:

Kommunstyrelsen 2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr

6. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 6 att kommunfullmäktige
beslutaratt den omstruktureringsfondpå 6,6 mnkr som i föregående års
budgetbeslutplanlades för 2014 nu upplöses och fördelas tillverksamheternaenligt
förslaget i budgetdokumentetmot Yngve Berlins åndringsyrkandeom en fond på 5
mnkrför kvalitetssäkringoch tilläggsbehoxr.

7. Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 7 att kommunfullmäktige
beslutaratt kommunens resultat för 2014 ska uppgå till9,5 mnkrvilketmotsvarar

1,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidragsamt fastighetsavgiftermot

Yngve Berlins avslagsyrkande.

8. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 8 att kommunfullmäktige
beslutaratt kommunens resultat för 2015 och 2016 ska uppgå till2,0 procent av

respektive års skatteintäkter,generella statsbidragsamt fastighetsavgiftermot
Håkan Smedjasändringsyrkande1,3 %.

9. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkterna9 till 14.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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10. Proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 15 att kommunfullmäktige
beslutaratt uppdra åt ekonomienhetenatt inför budgetramarna2015 utreda en

volymbaseradresursfördelningsmodell mot Emma Nohrens mfl. avslagsyrkande.

11. Propositionpå kommunstyrelsensförslag i punkt 16 att kommunfullmäktige
beslutaratt bildningsförvaitningenfår i uppdrag att ta fram en långsiktligstrategi
för att utveckla småskolornai Bro, Lyse och Skaftö samt biblioteksñlialernai
Brastad och Skaftö mot Emma Nohréns mil.yrkande- skolor och
biblioteksfilialeri hela kommunen.

12. Propositionpå Klas-GöranHenrikssons tilläggsyrkandeatt frågan om denna
långsiktigastrategi skall avgöras i fullmäktige.

13. Propositionpå kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt

bildningsförvaltningenbeaktarde allt större önskemålenom pedagogisk omsorg
mot Emma Nohréns m.fl. ändringsyrkandemot Ronald Rombrants
avslagsyrkande.

14. Propositionpå kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt

uppdra åt bildningsförvaltningenatt utreda fjärrunderxrisningoch delade
lärarresurser mellan skolor för att säkerställa kvalité och klara regelverketkring
behöriga lärare i småskolormot Håkan Smedjasmil. ändringsyrkandemot Emma
Nohréns mil. avslagsyrkande.

15. Propositionpå kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt

bildningsföwaltningenges i uppdrag att arbetamed entreprenöriellt lärande och
entreprenörskap i hela grundskolanmot Håkan Smedjasmil. avslagsyrkande.

16. Proposition på kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktigebeslutaratt

genomföra en översyn av handläggningstideroch avgifter för företagen med syfte
att förbättra företagsklimatetoch därmed bidratiilnya jobb i Lysekilskommun
mot Håkan Smedjasändringsyrkandeförkortad handläggningstidermot Emma
Nohréns avslagsyrkande.

17. Proposition på Roland Karlssons mfl.yrkandeom en långsiktigekonomisk
handlingsplanmot avslag.

18. Propositionpå Yngve Berlins yrkandeom anslag på 2 mnkrtill
genomförandeav det barn- och ungdomspolitiskaprogrammetmot avslag.

19. Propositionpå Yngve Berlins yrkandeom skrivningtill regeringen om

ersättning tillkommunernamot avslag.

20.Propositionpå Ronald Rombrants mil.yrkandeatt uppdra åt
kommunstyrelsenatt genomföra en genomgripande analys av kostnaderna inom
Bin, socialnämndernaoch verksamheternaunder kommunstyrelsenmed hjälp av

SKLs Analysgruppmed syftet att kvalitetssäkraverksamheternasredovisade
kostnader mot avslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsvägran

Ronald Rombrants m.fl.yrkandeatt återgå tillen Socialnämnd.

Ordföranden meddelar, att han vägrarställa proposition på detta yrkandedå det inte
år berett.

21. Propositionpå Ronald Rombrants m.fl.yrkandeatt uppdra åt
kommunstyrelsenatt med hjälp av utomstående expertis analyseraoch föreslå
förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning av

socialnämndensverksamhetrespektive verksamheternaunder kommunstyrelsen
mot avslag.

22. Propositionpå Ronald Rombrants m.fl.yrkandeom avvecklingav

KolholmarnaAB mot K-G Henrikssons avslagsyrkande.

Ronald Rombrant (LP) meddelar, att han återtar detta yrkande.

23. Propositionpå Ronald Rombrantsnrfi. yrkandeatt uppdra åt
kommunstyrelsen att genomföra en förstudie av möjligheternaatt samverka med
Uddevallakommun när det gäller hamnverksamhetmot avslag.

24. Propositionpå Ronald Rombrants m.fl.yrkandeatt uppdra åt
kommunstyrelsenatt genomföra en förstudie avseende utökad samverkan, i först
hand etablerandet av ett kommunalförbund, inom gymnasie-/vuxenutbildningen
med Sotenäs, Munkedal och Uddevalla mot avslag.

25. Proposition på Ronald Rornbrants m.fl.yrkandeom åtgärder för att minska
skuldbelastningeni kommunkoncernenmot avslag.

26. Proposition på Ronald Rombrantsm.fl.yrkandeom att utredningarnaskall
vara slutförda 2014-03-31mot avslag.

27. Propositionpå Håkan Smedjasyrkandeom uppdrag till individ- och
myndighetsnämndenom fältassistentermot avslag.

28. Proposition på Håkan Smedjas yrkandeom miljönutanför den blivande
fritidsgården i Gullmarsborg mot avslag.

29. Proposition på Håkan Smedjasyrkandeom målet rätt tillheltid i
personalpolicynmot avslag.

Håkan Smedja(V) meddelar, att han återtar detta yrkande.

30. Proposition på Håkan Smedjasyrkandeom uppdrag tillbildningsnämnden
att starta "Nattis” mot avslag.
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31. Proposition på Roland Karlssons m.fl.yrkandeatt bildningsnämndens
ramförstärkning(höjning) i 2014 års budget permanentasför planåren 2015-2016
mot avslag.

32. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 21 att kommunfullmäktige
beslutaratt i övrigt fastställa 2014 års budget samt plan för år 2015 - 2016 i enlighet
med upprättat förslag tillbudgetdokument, daterat 2013-11-11 mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.

33. Propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 22 att kommunfullmäktige
beslutaratt uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet med kommunens
ekonomistyrningsprincipei'före decembermånads utgång anta sin egen
detaljbudget, inom ramen för tilldeladbudget mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositioner

1. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag i punkt 1 att

lcommunfullmäktigebeslutaratt fastställa skattesatsenför 2014 till22,46 kronor
mot Yngve Berlins m.il.yrkandeom en skattesats på 22,81 kronor och ñnner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

.la-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.
Nej -röst för bifalltillYngve Berlins mil.yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 34 ja-röster och 4 nej-röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga1).

2. Ordföranden ställer propositionpå kommunstyrelsens förslag i punkt 2 att

kommunfullmäktigebeslutaratt nämndernasbudgetanslag justeras enligt följande
jämfört med rambudgetbesluteti juni 2013:

Bildningsnämnden 16,0 mnkr tillny ram 228,1 mnkr

GyInnasie-StVuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkr tillny ram 72,3 mnkr

Vård» och omsorgsnämnden 8,2 mnkrtillny ram 201,2 mnkr
Individ- och myndighetsnämnden 3,8 mnkrtillny ram 122,1 mnkr

mot Mats Karlssons mfl.yrkandeom ändrade ramarmot Yngve Berlins yrkande
om ändrade ramarmot Håkan Smedjasyrkandeom ändrade ramar.

Ordföranden ñnner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaMats Karlssons mil.
yrkande.

3. Ordföranden ställer propositionpå kommunstyrelsensförslag i punkt 3 att

kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen tillförs0,4 mnkr i ökad ram

pga. beräknadökning av avskrivningar.I rambudgetbeslutetuppgick
avskrivningarnatotalt till27,2 mnkr medan en uppdateradberäkningär justerad i
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detta förslag tillresultatbndget till27,6 mnkr. Ordföranden finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

4. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 4 att

kommunfullmäktigebeslutaratt budgeterade exploateringsintäkterpå 2,0 mnkr
överförs från kommunstyrelsen tillfinansförvaltningenoch därigenom höjer
kommunstyrelsensnettokostnadsrammed samma belopp. Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

5. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 5 att

kommunfullmäktigebeslutaratt de två ovanstående attsatserna innebär justerat
budgetanslagjämfört med rambudgetbesluteti juni 2013:

Kommunstyrelsen 2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr

Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget.

6. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 6 att
kommunfullmäktigebeslutaratt den omstruktureringsfondpå 6,6 mnkr som i
föregående års budgetbeslutplanlades för 2014 nu upplöses och fördelas till
verksamheternaenligt förslaget i budgetdokumentetmot Yngve Berlins
ändringsyrkandeom en fond på 5 mnkrför kvalitetssäkringoch tilläggsbehov.
Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens
förslag.

7. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 7 att

kommunfullmäktigebeslutaratt kommunens resultat för 2014 ska uppgå till9,5
mnkrvilketmotsvarar 1,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidragsamt
fastighetsavgiftermot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

8. Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsensförslag i punkt 8 att

kommunfullmäktigebeslutaratt kommunens resultat för 2015 och 2016 ska uppgå
till2,0 procent av respektive års skatteintäkter,generella statsbidragsamt
fastighetsavgiftei'mot Håkan Smedjasåndringsyrkande1,3 %. Ordföranden finner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

9. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 9 till 14
och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslagen.

10. Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsensförslag i punkt 15 att
kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt ekonomienhetenatt inför
budgetramarna2015 utreda en volymbaseradresursfördelningsmodellmot Emma
Nohrens mil. avslagsyrkandeoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

11. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 16 att

kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsförvaltningenfår i uppdrag att ta fram en

långsiktligstrategi för att utveckla småskolornai Bro, Lyse och Skaftö samt
biblioteksñlialernai Brastad och Skaftö mot Emma Nohrens mfl.yrkande- skolor
och biblioteksñlialeri hela kommunen. Ordföranden finner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. 
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Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsen förslag

Nej-röst för bifalltillEmma Nohréns m.fl. ändringsyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 17 ja-röster och 21 nej-röster att bifallaEmma
Nohréns mil. ändringsyrkande(se omröstningsbilaga2).

12. Ordföranden ställer proposition på Klas-GöranHenrikssons tilläggsyrkandeatt
frågan om denna långsiktigastrategi skall avgöras i fullmäktige och finner, att
kommunfullmäktigebeslutaratt bifallatilläggsyrkandet.

13. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag i punkt 17 att

kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsföwaltningenbeaktarde allt större
önskemålenom pedagogisk omsorg mot Emma Nohrens mil. ändringsyrkande
mot Ronald Rombrants avslagsyrkancle.Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallaEmma Nohréns m.fl. ändringsyrkande.

14. Ordföranden ställer på kommunstyrelsens förslag i punkt 18 att

kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra ät bildningsförvaltningenatt utreda
fjärrundervisningoch delade lärarresurser mellan skolor för att säkerställa kvalité
och klara regelverketkring behöriga lärare i smäskolormot Håkan Smedjasmfl.
ändringsyrkandemot Emma Nohréns mil. avslagsyrkande.Ordföranden ñnner,
att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag.

Ordföranden ställer propositionpå Håkan Smedjas m.fl. ändringsyrkandemot
Emma Nohréns avslagsyrkandeför att utse motförslag tillhuvudförslaget och
ñnner, att kommunfullmäktigebeslutaratt utse Emma Nohréns avslagsyrkandetill
motförslag.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej -röst för bifalltillEmma Nohréns avslagsyrrkande.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 17 ja-röster och 21 nej-röster att bifallaEmma
Nohréns avslagsyrkande(se omröstningsbilaga3):

15. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkt 19 att

kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsförvaltningenges i uppdrag att arbeta
med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i hela grundskolanmot Håkan
Smedjasmfl. avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutar
att bifallakommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsens förslag.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 15 ja-röster och 23 nej-röster att bifallaHåkan
Smedjasm.fl. avslagsyrkande(se omröstningsbilaga4).

16. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag i punkt 20 att

kommunfullmäktigebeslutaratt genomföra en översyn av handläggningstideroch
avgifter för företagen med syfte att förbättra företagsklimatetoch därmed bidratill

nya jobb i Lysekilskommun mot Håkan Smedjasändringsyrkandeförkortad
handläggningstidermot Emma Nohréns avslagsyrkande.Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag

17. Ordföranden ställerproposition på Roland Karlssons m.fl.yrkandeom en

långsiktigekonomiskhandlingsplanmot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutarbifallayrkandet.

18. Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeom anslag på 2

mnkrtillgenomförande av det barn« och ungdomspolitiskaprogrammet
mot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigebeslutargodkänna följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillYngve Berlins yrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 8 ja-röster, 28 nej-röster och 2 ledamöter
som avstår att avslåyrkandet (se omröstningsbilaga5).

19. Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkandeom skrivningtill
regeringen om ersättning tillkommunernamot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslå jrrkandet.

20.0rdföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mfl.yrkandeatt

uppdra åt kommunstyrelsenatt genomföra en genomgripande analys av

kostnaderna inom Bin, socialnämndernaoch verksamheternaunder
kommunstyrelsen med hjälp av SKLs Anaiysgrupp med syftet att kvalitetssäkra

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

i 22a.,
*



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunfuilmäktige 2013-11-28 18 (46)
 

verksamheternasredovisade kostnader mot avslag. Ordföranden finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

21. Ordföranden ställerproposition på Ronald Rombrants m.fl.yrkandeatt

uppdra åt kommunstyrelsenatt med hjälp av utomståendeexpertis analyseraoch
föreslå förbättringsåtgärder när det gäller styrrning, ledning och uppföljning av

socialnämndensverksamhetrespektive verksamheternaunder kommunstyrelsen
mot avslag. Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillRonald Rombrants m.fl.yrkande.

Nej-röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunfullmäktigebeslutarmed 7 ja-röster, 30 nej-röster och 1 ledamot som

avstår att avslåyrkandet(se omröstningsbilaga6).

22. Ordföranden ställerproposition på RonaldRombrantsm.fl.yrkandeatt

uppdra åt kommunstyrelsenatt genomföra en förstudie av möjligheternaatt
samverkamed Uddevallakommun när det gäller hamnverksamhetmot avslag och
finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

23. Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl.yrkandeatt

uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en förstudie avseende utökad
samverkan, i först hand etablerandetav ett kommunalförbund, inom gymnasie-
[vuxenutbildningenmed Sotenäs, Munkedal och Uddevallamot avslag.
Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

24. Ordföranden ställerproposition på Ronald Rombrantsm.fl.yrkandeom

åtgärder för att minska skuldbelastningeni kommunkoncernenmot avslag
och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

25. Ordföranden ställerproposition på Ronald Rombrants m.fl.yrkandeom att

utredningarnaskall vara slutförda 2014-03-31mot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

26. Ordföranden ställer proposition på Håkan Smedjasyrkandeom uppdrag till
individ- och myndighetsnämndenom faltassistenter mot avslag och finner,
att kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

27. Ordföranden ställer proposition på Håkan Smedjasyrkandeom miljön
utanför den blivande fritidsgården i Gullmarsborg mot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.
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28. Ordföranden ställer proposition på Håkan Smedjasyrkandeom uppdrag till
bildningsnämndenatt starta ”Nettis” mot avslag och finner, att

kommunfullmäktigebeslutaravslåyrkandet.

29. Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons m.fl.yrkandeatt

bildningsnämndensramförstärkning(höjning) i 2014 års budget permanentasför
planåren 2015-2016 mot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
yrkandet.

30. Ordföranden ställerproposition pä kommunstyrelsens förslag i punkt 21 att

kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt fastställa 2014 års budget samt plan för är
2015 - 2016 i enlighet med upprättat förslag tillbudgetdokument, daterat 2013-11-
11 mot Yngve Berlins avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunfullmäktige
beslutarbifallakommunstyrelsens förslag.

31. Ordföranden ställer propositionpå kommunstyrelsensförslag i punkt 22 att

kommunfullmäktigebeslutaratt uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet med
kommunensekonomistjrrningsprinciperföre decembermånads utgång anta sin

egen detaljbudget, inom ramen för tilldeladbudget mot Yngve Berlins
avslagsyrkande.Ordföranden finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfulhnäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställaskattesatsen för 2014 till22,46 kronor

Kommunfullmäktigebeslutaratt nämndernasbudgetanslag justeras enligt följandejämfört
med rambudgetbesluteti juni 2013:

Bildningsnämnden 15,0 mnkr tillny ram 227,1 mnkr

Gymnasie-åzVuxenutbildningsnämnden 2,5 mnkrtillny ram 72,3 mnkr

Värd- och omsorgsnämnden 10,2 mnkr tillny ram 203,2 mnkr

Individ-och myndighetsnämnden 2,8 mnkr tillny ram 121,1 mnkr

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsnämndensramförstärkning(höjning) i 2014 års
budget permanentas för planåren 2015-2016.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsentillförs0,4 mnkr i ökad ram pga.
beräknadökning av avskrivningar. I rambudgetbeslutetuppgick avskrivningarnatotalt till
27,2 mnkr medan en uppdaterad beräkningär justerad i detta förslag till resultatbudget till
27,6 mnkr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt budgeterade exploateringsintäkterpå 2,0 mnkr överförs
från kommunstyrelsentilltinansförvaltningenoch därigenom höjerkommunstyrelsens
nettokostnadsrammed samma belopp.

Kommunfullmäktigebeslutaratt de två ovanstående attsatserna innebärjusterat
budgetanslagjämfört med rambudgetbesluteti juni 2013:

Kommunstyrelsen 2,4 mnkr tillny ram 94,0 mnkr
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Kommunfullmäktigebeslutaratt den omstruktureringsfondpå 6,6 mnkr som i föregående
års budgetbeslutplanlades för 2014 nu upplöses och fördelas tillverksamheternaenligt
förslaget i budgetdokumentet.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunens resultat 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.

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställaen investeringsbudgetom 27,6 mnkr och att

investeringarna2014 ska finansierasmed egna medel.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsenatt återkommamed förslag till
handläggningsordningavseende pågående och planerade investeringar.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bemyndigakommunstyrelsenatt göra ramjusteringar till
följd av lönerörelsen och fördelning av kapitaltjänstkostnader.Kommunstyrelsens
ramjusteringar får inte överstiga centralt budgeterade belopp för ändamålen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt under 2014 ta ut en borgensavgift om

0,6 procent.

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta de kommunövergripandemålensamt de föreslagna
servicegarantiernaför 2014

Kommunfullmäktigebeslutaratt fortsätta satsa på de låglönegruppersom ligger på den
nedre medianenoch där vi inte kan konkurrerapå arbetsmarknadensamt att

kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp kommunens personalpolicyr.

Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 30 juni 2014
presentera ett förslag till långsiktigekonomiskhandlingsplan. I handlingsplanenskall bl.a.
ingå - avbetalningsplanpå de skatteñnansieradelånen (240 mnkr) och därmed minskning
och på sikt borttagande av kapitalkostnaderna,avsättningsplan för att mildrautbetalningar
på pensionsskulden (som årligen kommer att öka med cirka 1 mnkr per år fram till2026). I
den ekonomiskahandlingsplanenskall också de kommunalabolagen ingå.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt ekonomienhetenatt införbudgetramarna 2015
utreda en volymbaseradresursfördelningsmodell.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsföwaltningenfår i uppdrag att ta fram en

långsiktligplan för skolorna och biblioteksñlialernai Lysekilskommun. Uppdraget skall
redovisas i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildningsförvaltningenbeaktarönskemålenom pedagogisk
omsorg.

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

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt fastställa 2014 års budget samt plan för år 2015 -

2016 i enlighet med upprättat förslag tillbudgetdokument,daterat 2013-11-11.
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Kommunfullmäktigebeslutaratt uppmana nämnder och styrelsen att i enlighet med
kommunens ekonomistyrningsprinciperföre decembermånads utgång anta sin egen
detaljbudget, inom ramen för tilldeladbudget.

Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamöternaYngve Berlin (K), Roland Karlsson (FP), Fredrik
Christensson (C) och Ronald Rombrant (LP) skriftligareservationer.

Håkan Smedja(V) anmäler blank reservation till förmån för egna yrkanden.

Beslutet skickastill

Ekonomienhetenf.v.b. Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga förvaltningschefer f.v.b.
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Reservation §179 - BUDGET 2014 etc.

Det uppriktiga syftet med vårt (kommunistiska Partlets) budgetförslag och förslag till

finansiering (som skulle ge 30 milj.) var att "viktig verksamhet inte skulle ställas mot annan

viktig verksamhet". Vi hade l vår vildasteoch posltivaste fantasi hoppats att en majoritet l

fullmäktige skulle rösta på vårt förslag, och borde gjort så om man ärligt ville ha:

- En bre och trygg vård och omsorg för gamia och sjuka l Lysekil

- Om man velat ha bra eller iallafall drägllga arbetsvillkorför kommunens
anställda inom vård och omsorg.

- Om man velat garantera en bra och tillgängligskola för alla, i kommunen

- Om man velat bevaraoch förbättra stödet för elever med särskilda behov.

- Om man velat att förvärvsarbetande smäbarnsföräldrari hela kommunen skall
ha möjlighet till nära och flexibelomsorg för sina bam.

- Om man velat att ungdomar oavsett personliga förutsättningar skall ha till gång
till meningsfull fritidsverksamhet.

- Om man velat att kommunen skall ha råd att inte bilen kulturellt fattig
kommun med stympad biblioteksverksamhetutan bibiloteksfilialeroch
musikskola och kulturella satsningar för kommunens egna medborgare.

Men så blev det inte.

Majoriteten beslutadeom betydligtknappare budget som förutsätter fortsatta nedskärningar
och fortsatt hämmande oro hos personal och medborgare.

Visserligen backade majoriteten från junlmötets strypsnaralrambudgetsom plâgat
verksamheten sista halvåret. Kombinationenvaiâr och folklig opinion gjorde att beslutetblev

att tillfälligtförstärka budgeten för framför allt btldningsnâmnden. Men det räcker intel

Vårt förslag att satsa 2 mnkr ytterligare på Biidningsnämnden för att "ungdomspoiltiske
programmets ambitionerskall gå från ord till handling." fick blankt NE) av. Lysekiispartiet,
Skaftöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och folkpartiet
förutom tre av deras iedarmöten och två socialdemokrater avstod att rösta.

Ett skamligt förhâiintngssätt till en så viktig social investering som att visa allvar med vackert
skrivna program och ambitionerför ungdomen. Ett program som för övrigt ett enigt
fullmäktige tidigare ställt sig bakom. Mâigrupperna skall väl inte behöva ha rösträtt för att

vara intressanta för den politiska majoriteten ett valår?

Nu dunstar ungdomspoiitiska programmet mot en grå himmel som den 'verbala deodorant"
den tydligen varit för majoriteten av kommunens politiker.

Vi reserverar oss mot fullmäktige majorltetens beslut i budgetfrägan.
. . ,

i
Kommunlstiska Partiet/ gm Yngve Berlin 281112013

Utdragsbestyrkande: 
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Reservation t ärende 3 budget 2014 och plan 2015-2016

Till förmån för kommunstyrelsens förslag på att-satser enligt nedan.

16. Kommunfullmäktigebeslutarall biidnlngsförvaitnlngenfår! uppdrag el! le fram en

långsiktigstrategi för ell utveckla småsllolorna l Bro, Lyse och Skane'samt

biblioieksfilialemalBrasledooh Skaflö.

18. Kommunfullmäktigebeslutarall uppdra ålblldnlngsförvallnlngenatt utreda

rjlämrndervisnlngoch delade lärarresurser mellan skolor för att säkerställa kvalité och klara

regelverket kring behåriga lärare lsmåskoloi:

19. Kommunfullmäktigebeslutaratt blldnlngsförvailningenges l trppdrag att arbeta med
entreprenöriellt lärande och entreprenörskap r' hela grundskolan.

Vi anser att iandsbygdsskotornamer än bara en plats för utbildning,de är viktiga både

som ett nav för föreningslivetoch för att få barnfamiljeratt bosätta sig på de mindre

orterna. Det gäller att politiken har en tydlig viljerlktningoch vi anser att det återkommande

spariörsiaget i Lysekils kommun att lägga ner iandsbygdsskolorneskapar en oro för

elever, föräldrar och personal. En utredning om tjärrundervisning och delade iärarresurser

hade kunnat förekomma frågan om svårigheten att få behörig personal i småskoiornasom

angetts som ett argument för att lägga ner skolorna. Vi villvara öppna för nya och

moderna lösningar, ljärrundervisning har bl.a. testas i Norrland och kan vara ett sätt för att

rädda smâskolor. Vt anser även att Lysekil l ökad utsträckning ska arbeta med

entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i hela grundskolan, för att ge förutsättningar
för mer självständiga elever och göra det lika självklart för dagens unga att bli företagare
som anställda.

Underlecknade reserver sig mot majoritetens beslut.

För Folkpartiet Li eralorna

/e
Roland Karlsson

För Centerpartiet

Fredrik Christensson
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Reservation mot kommunfullmäktigesbeslut2013-11-28 avseende budget
2014 och plan för 2015-2016

Sammanfattning
Lvsektlspartietsyrkandenhade egentligen ttre utgångspunkter.

Den första utgångspunktenvar att vi ansåg att vare sig tjänstemän, förtroendevalda l ekonomi-
utskottet och förtroendevalda i majoriteten (där givetvis frontfigurerna inom M och S får anses

vara huvudansvariga) hade någon riktigt grund att stå på när det gälâde inriktningenpå de beslut
som fullmäktige fattade. Att man inte hade koll på läget harju senare blivit uppenbart, därtill
och med kommunchefen i aohuslänlngen 2013-12-05säger "Vissa siffror är så höga att jag mås-
te ifrågasätta uppgifterna". Detta säger högsta tjänstemannen inom kommunen samtidigt som

siffrorna kommer från kommunen självmoch om tjänstemännen inte har koll på läget, hur tror
då någon att Eedamöterna i ekonomiutskottetoch i majoriteten har ko!! på tåget?

Mot denna bakgrund villeLyseklispartietgöra halt några månader, stoppa alla pågående planer
på neddragningar, investeringar, planarbetenmm. Istället föreslog vi att tidigt under våren
genomföra breda och djupa analyser,med syftet att visa hur det verktlgenser ut. och med detta
som utgångspunkt kunna rikta åtgärderna utifrån fakta och goda grunder. Vi vlliedessutom run-

da av skattehölningen uppåt, vilkethade gett några kronor tillutredningar som skulle genomfö-
ras av utomstående, erfarna konsulter. Ett givet område att analyseravore verksamheternaun-

der socialnämnderna liksom de ledarlösa verksamheterna under kommunstyrelsen.Allt skulle
vara genomfört l så god tid att när kommunfullmäktigesedan skutle fatta beslutom ramarna l

luni 2014, då skulle dessa beslut kunna fattas på goda grunder. Med en alltigenom öppen pro-
cess skulle även kommunlnvânarnakunnat erbjudas både insyn och ênfiytande.

Den andra utgångspunkten Lysekllspartiet hade var att omgående skrlda tillverket på områden
där det råder full enfghet bland partierna . Det gällde återgång till en (1) Socialnämnd och likvi-
derandet av KolholmarnaAB. Om detta hade vunnit gehör att vi åtminstone i dessa delar kunnat
gått ln l 2014 med städatbord.

Den tredjeutgångspunktenvar att samverka i större utsträckning än vad som idag är fallet på
områden där det btöder.
- Det gäller LysekilsHamn AB, där samverkanmed Uddevalla kommun måste prövas (och finns
där inga möjilgheterkan vi inte fortsätta att hålla denna så kallade affärsverksamhet under ar-

mama).
- Det gäller gymnasiet (iäs Rinkenäsgymnaslet)- där kontrollen över ekonomin förefallervara

obeflnttlg- där samverkanockså bör prövas med Uddevalla kommun. En konstellatlon där Lyse-
kil,Sotenäs Munkedal och Uddevaifa samarbetar,istället för att konkurrera, skulle kunna gegt
konkurrenskraftigtoptlmistiskt gymnasium, istället fyra skotor på dekls?

Tyvärrvann våra yrkandeninget gehör, vi fâr komma Egen på andra sätt lstälfetl

LYSEIGLSPARUETNU
e-post lnfo@lysekllspartlet.nu vrwlvJysekiispartiehnu

Utdragsbestyrkande:
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otillräckligarestrlta t, vi måste spara mer, skatter: bör knappastytterligare!

Alla som det minsta har följt Lysekil att göra vet att kommunen har mycket stora ekonomis-
ka problem. Prognosen för innevarandeär pekar på ett minus om drygt 20 miljonerom

man tar bort återbetalningav AFA-premieroch reavinster från utförsäljning av tillgångar.

SKLS analysgrupp, som redan har variti tvsekil två gånger, har varit mycket tydliga: Lysekils
kommun mäste ha varaktiga överskott i storleksordningen 20 - 25 milionerför att klara in-
vesteringar och amorterlngar på skulder. Sett till detta skulle vi alltså behöva minska kost-
nader elier öka intäkter med över 40 mitjoner per år.

Till bildenhör också att Lysekils invânarantal de senaste 20 åren har sjtanktlt med 8 %, de
senaste 10 åren med 2,5 %. Har vi anpassat vär kostym tiil detta, knappast? Och åren fram-
för oss prognostiserar SCB fortsatt minskat invånarantal,hur anpassar vi oss tili detta?

Nu beslutadesom en skattehöjning med 40 öre som ger en intäktsökning med 11 miljoner.,
naturligtvishelt nödvändigt när man tar bestut om budget för det kommandeåret så sent
som den 28 november.

Vi har redan hög skatt, med denna höjning kommervi att vara en av de sex - sju kommuner
som har högst skatt i Västra Götaland. Detta är ingen fortsatt väg vi får gå för att skapa po-
sitiva resultat, det ökar bara svårigheterna att behållalnvânarel

Vissa' nämnderförefallerdrivas väldigt "bllügtñ andra extremt dyrt (jämfört med andra
kommunerna.Ända riktarman sparbetfngpå de 'Gbilligastüverksamheterna??

Maiorlteten har uppenbarligenväldigt vag uppfattningom hur det står till med kostnader
nämnderna sinsemellan. Om man är tvungen att dra ned, riktar man väl sina blickar i första
hand motområden där man förefailer"sticka u?? och man ger sig i första hand inte på
områden som redan är på svältgränsen? Men sâ resoneractetydligen inte ledamöterna i
ekonomiutskottet,som våt får var de som får göras ansvariga för den kalabaitk som rått när
det gäller budgetprocessen sedan dess att ramarna togs lfunl.

Skuldproblemaflken

?ar man i beaktandesumman av penslonsskuid, fångfrlstlga skulder och borgensåtaganden
är Lysekilskommun den fjärde mest skuldsatta kommunen i hela Sverige, räknat per invå-
nare. Om detta reflekterasdet överhuvudtaget inte om E budgethandilngarna.Om man tror
att man inte har några skulder då har man förstås heller ingen anledning att sätta av resur-
ser för amorterlngar. Men är det seriöst? Och det är inte förenligt med kommunallagen,
sornju utgår från att varje generatlonskasvara för sina kostnader.

 
Ronald Rombrant, vsektlspartlet

Bilaga Diagramsamllng

LYSEKILSPARTIEINU
e-post inroüiiysekllspartiehnu 'vilebbplats vnvw.lvsekllspartteLnu
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DlagramsamligHI] stöd för våra yrkanden.Käiior: SCB, Kolad, kommuenns årsredovis-
ningar.
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§ 158

TlMTAXAFÖR MILJÖNÄMNDENI MELLERSTA BOHUSLÄNS VERKSAMHET

2014
Dnr: LKS 2013-346-406

Miljönämndeni mellersta Bohuslän föreslår i ett beslutatt taxorna för tillsynhöjs för 2014.
En ambitionsom väglettnämnden är att ha samma taxenixrå i samtliga tre kommunersamt

kostnadstäckningför tillsynstiden.

Den av Miljönämndenföreslagna höjningen innebär för Lysekilsdel att timtaxan för

livsmedelstillsynhöjs från 853 kr per timme till 1130 kr. För övrig tillsynföreslås en höjning
av avgiften från 803 kr per timme till920 kr. Timavgiftenär beroendeav hur stor del av

tillsynensom kan debiteras.Totalt bedöms den föreslagnahöjningenmedföra en ytterligare
intäkt på ca 400 tkr per år, för det totala tillsynsbehovet.

Tillsynenöver miljöbalkensm.f1. område bör enligt regeringen som huvudprincip vara

avgiftsfmansierad.För livsmedelskontrollenär däremot full avgiftsfinansieringtvingande
enligt lagstiftningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-05
Ledningsutskottets protokoll 2013-10-16,§ 161

Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-06,§ 166

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigefastställertimavgifteninom miljönämndensverksamhettill 1 130 kr per

timme för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagenoch till920 kr per timme för övrig tillsyn
för 2014.

Beslutet skickastill

Miljönämndeni Mellersta Bohuslän
Chef för miljöenheten
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
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§ 159

ANsLrxGn 2014 SAMT FINANSIERIBIGSFÖRDELNINGSPRINCIP FÖR
MILJONAMNDEN I MELLERSTA BOHUSLAN
Dnr: LKS 2013-284-041

Beslut togs i de tre samverkandekommunernaunder 2012 att inrätta en gemensam
Miljönämndunder Kommunfullmäktigei Sotenäs. Personalen från de tre kommunerna
samlades i en miljöenhet i Sotenäs. Beslutet innebar också att anslaget för 2013 skulle vara

det samma som under 2012. Under 2013 skulle nya fördelningsprinciper tas fram. Anslagen
under 2013 innebäratt Sotenäs betalarmest och Lysekilminst (per invånare) tillden

gemensamma nämnden. Måletvar att hitta ett rättvist fördelningssgrstem.

Miljönämndeni mellersta Bohuslän ansvarar för de samverkandekommunernas
myndighetsuppgifter inom miljöområdetenligt aktuell lagstiftning.Nämnden ska även bistå
sarnverkanskommunernai internt arbetesamt stödja och samordna bland annat det

miljöstrategiskaarbetetpå uppdrag av respektivekommun.

Inom de tre kommunernañnns ett stort antal livsmedelsobjekt, miljöfarligaxrerksamheter,
hälsoskyddsobjekt,tobak- och läkemedelsförsäljare, m.m. Större delen av denna tillsynkan

avgiftsfinansieras.I myndighetsuppgiften ingår även löpande inkommandeärenden och

remisser, miljöövervakning,service tillallmänhet, m.m. som inte är debiterbar.

Beslutsunderlag

Miljöenhetenstjänsteskrivelse 2013-11-12.
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-11-18, § 180

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigefastställerföreslagen intäktsfördelningsprincipför miljönämndens
verksamhet.

Kommunfullmäktigefastställerkommunbidragetför Miljönämndensverksamhet2014 till

2 272 tkr.

Beslutet skickastill

Miljönämndeni Mellersta Bohuslän
Samhällsbyggnadschefexi
Chef för miljöenheten
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
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§ 160

LÖNESAMVERKANi SOTENÄS,MUNKEDALOCH LYSEKILSKOMMUNER
Dnr: LKS 2012-270-106

De fem kommunerna i norra Bohuslän träffade i augusti 2008 en principöverenskommelse
om ökad samverkan inom ett antal verksamhetsområden.Därefter har Sotenäs, Munkedals
och Lysekilskommuner intensifieratarbetet inom tre områden; IT-drift, Miljö-samverkan
samt lönefunktionen.IT-samverkanär satt i drift genom en gemensam nämnd i Lysekils
kommuns organisation. Miljösamverkanhar fått sin placeringi Sotenäs, medan
lönefunktionenfår sin bas i Munkedal. Det nu aktuella förslaget innebär organisatoriskt
samgående mellan löneenheterna i Lysekil,Munkedal och Sotenäs. Möjlighet finns att senare

utvidga samarbetetmed ytterligare kommuner. Utredningensom genomförts poängterar
nyttan av Samgåendet eftersom det ger minskad sårbarhet, högre kompetens, bättre
resursutnyttjandeoch kommer pä sikt att leda tilleffektivitetsvinster.

Beslutsunderlag

Personalenhetenstjänsteskrivelse 2013-11-11.
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-11-18, § 181

Yrkanden

Emma Nohrén (MP): att äterremittera ärendet för att pröva frågan om lönenämnd.

Mats Karlsson (M): avslag på Emma Nohréns återremissyrkandeoch bifalltill
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Emma Nohréns återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på Emma Nohréns återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställerproposition på kommunstyrelsens förslag och ñnner, att
kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag.

Kommunfullmäktigesbeslut

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

1.

Kommunfullmäktigebeslutaratt Munkedals kommun blir värdkommun och
ansvarar för processen.

2.

Utdragsbestyrkande:
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3. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprätta förslag till reglementeför den

gemensamma lönenämnden.

4. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna förslag tillsamverkansaxrtalför den

gemensamma lönenämnden.

Beslutet skickastill

Personalenheten
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
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§ 161

REVIDERIIEGAVVERKSAMHETSOMRÅDEFÖR ALLMÄNNA
VATPENTJANSTER2013
Dnr: LKS 2013-193-349

Revideringav Lysekilskommuns xrerksamhetsområdeför allmänna vattentjänster görs i

enlighet med lagen om allmännavattentjänster* (2006:412).De fastighetersom har eller
kommer att få anslutningtillLysekilskommun allmännaVA-nät ingår vanligtvis i
verksamhetsområdet.

De fastigheter som nu förselås medtas är enstaka anslutna fastigheter och utbyggda
bostadsområden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-21.
Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-06,§ 161

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigegodkänner föreslagen revidering av verksamhetsområde:för allmänna
vattentjänster.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Leva i LysekilAB
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§ 162

SAMMANTRÄDESKALENDERN2014 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2013-360-006

Kommunledningskontorethar utarbetat förslag tillsammanträdeskalendernför 2014.
Hänsyn har tagits tillde ekonomiska redovisningarna för Lysekilskommun.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-10-17
Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-06,§ 173

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarom följandesammanträdesdagar2014:

Torsdag 30 januari
Torsdag 27 mars

Torsdag 24 april
Torsdag 26 juni
Torsdag 25 september
Torsdag 30 oktober

Torsdag 6 november(val av KF ordförande mil.)

Torsdag 27 november

Torsdag 18 december

Beslutet skickastill

Samtliga ledamöter och ersättare
Nämndsekreterare
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§ 163

REDOVISNINGAVOBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG
Dnr: LKS 2013-180-004

Kommunledningskontoretredovisar förteckning av obesvarademedborgarförslag
per 2013-10-29.

Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarademedborgarförslag 2013-10-29
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-11-06,§ 171

ICOmmuHfIJIhnäktigeSbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunledningskontoret

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 164

REDOVISNINGAVOBESVARADEMOTIONER
Dnr: LKS 2013-181-004

Kommanledningskontoretredovisar förteckning av obesvarademotioner per 2013-10-29.

Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarademotioner 2013-10-29
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-11-06,§ 172

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunledningskontoret

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 165

MOTION OM ATrH__os LÄNSSTYRELSENVÄSTRAGÖTALANDANSÖKA OM

KULTURMINNESFORKLARINGAVGAMLA DELEN AVGRUNDSUND MED
HAMNOMRÃDEOCH SJOBODAR
Dnr: LKS 2013-351-871

ThomasFalk (SP) har i en motion föreslagit att kommunenansöker hos Länsstyrelsen i
Västra Götaland att kulturminnesförklaragamla delen av Grundsund med hamnområde och
Sjöbodar.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentillkommunstyrelsen,
byggnadsnämndenoch bildningsnämnden.

Beslutsunderlag

ThomasFalkmotion 2013-1044

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

ThomasFalk
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Bildningsnämnden

 

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
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§ 166

MOTIONANGÅENDE MILJÖBEREDNING
Dnr: LKS 2013-405-109

Jan-OlofJohansson (S) och Kent Carlsson (S) har i en motion 2013-11-07 föreslagit att
rniljöberedningenavskaffas.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Jan-OlofJohansson och Kent Carlssons motion 2013-11-07

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Jan-OlofJohansson
Kent Carlsson
Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 167

MOTION OM ATI' MÃLA KANTERNAVID ÖVERGÃNGSSTÄLLEN
Dnr: LKS 2013-407-319

Ann-Charlotte Strömwall (FP) har i en motion 2013-11-06föreslagit att målakanterna vi d
övergångsställenmed vit färg.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ann-Charlotte Strömwalls motion 2013-11-06

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandets beslut.

Beslutet skickastill

Ann-Charlotte Strömwall
Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 168

INTERPELLATIONFRÄDIHRONALDROMBRANT (LP) - EN PERSQN SKA INTE
HA POSTERSOM INNEBAR BÅDE BESLUTANDEOCH VERKSTALLANDE
FUNKTION
Dnr: LKS 2013-375-104

Ronald Rombrant har i en interpellation 2013-10-28 ställt följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande

1. TyckerDu att det är lämpligt att en och samma person samtidigt sitter på så många
stolar som Kent Olsson gör?

2. Kan någon göra ett bra jobb, om man sitter på så många stolar?

3. Om du tycker att detta är olämpligt, vadvilldu göra åt det?

Beslutsunderlag

Ronald Rombrants interpellation 2013-10-28
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-10-31, § 152

Kommunstyrelsensordförande Mats Karlsson lämnarföljandesvar:

Svar på fråga 1:

Vi måste alla försöka få Ivåra unga att delta i samhällsbesluten.Sedan är det upp till
nomineringsgrupperoch partier att försöka agera därefter.

Svar på fråga 2:

Ja.

Svar på fråga 3:

Den demokratiskautmaningen innebär stora förändringar för oss alla. Det är svårt att se en

tydligbild,då generationsväxlingenkommer att se olika ut i olika organisationer.
Kompetensen hos en erfaren person är inte lättersättlig och löses inte per automatikgenom
att få in ny kompetens.
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§ 169

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunfullmäktigeantecknar följandeanmälningsärende:

Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-04om överklagandebeslutom detaljplan för
GullmarsstrandFiskbäckskil,Länsstyrelsen avslåröverklagandet.(LKS 2011-94-214)

Protokollsutdragfrån kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-10-16, § 157, utredning av

kostnader för hundrastgårdar. (LKS 2013-308-339)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 170

AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAGSOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Dnr: LKS 2010-379-101

FilipNordqvist (Obunden) har i en skrivelse 2013-11-12 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktigefrån och med 2013-12-01.

Beslutsunderlag

Skrivelse från FilipNordqvist 2013-11-12

Kommunfullmäktigesbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbetesom nedlagts.

Beslutet skickastill

FilipNordqvist
Länsstyrelsen
Troman

Justerare: Utdragsbestyrkande:


