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LYSEK'Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KoM M U N

KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdestid:

i

2010-02-03 kl 09.00 - 16. l O

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Thommy Collén (S)
Yngve Larsson (FP) Anneli Strand (S)
Arm-Charlott Strömwall (FP)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf Icke tjänstgörande ersättare:
Hans Nordlund (M)
Jan-Olov Johansson (S) Lars-ErikJohansson (S)
Anita Lannesjö (S) Inge Löfgren (MP) i

Torbjörn Stensson (S)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef,
sekreterare

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:  
 

J n Stensson

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Eâommnnåáansiieâ

Sannnanträdesdatum:2010-02-03 Justeringsdatum: 20 l OMOZW l i)

Ainsiagsdatum: 2010=O2=lO Anslagets nedtagande: 20 l §04  
 Bevis om tillkännagivandeav justering:
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Ovriga medverkande:

Sture Martinsson, serviceenheten, § 35

Johan Carlgren, IT-enheten, § 35

.Ulrika Bokeberg,VG-regionen, § 35

UlfEriksson, Tanums kommun, § 35

Olof Österberg, utvecklingschef, § 19 samt §§ 28-32

Jeanette Almroth,mark-och exploateringsingenjör, § 28

Roger Karlsson, samordnare, § 19

Jon Resmark,planarkitekt,§ 27

Eva-Lott Swahnberg,§ 21

MikaelPehrson, controller, § 21

Susanne Kristensson, fastighetscheñ § 26
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§ 19

DRIFTSFORMFÖR KOMMUNENS SMÅBÅTSHAMNAROCH
REDERIVERKSAMHETEN

Dnr: LKS 08-396-825

 

Kommunstyrelsenbeslutadeden 25 nov 2009 att föreslå kommunfullmäktigebesluta.

att uppdra å kommunstyrelsen teckna driftavtal med Lysekils Hamn AB för småbåts och
rederiverksamhetenför 2010.

att revidera bolagets ägardirektiv och bolagsordning i enlighet med detta beslut.

att uppdra åt Lysekilshamn AB att upprätta en underhållsplanförsmåbåts och gästharrmarna
samt att upprätta ett fördjupat underlag för fortsatta överläggningar om framtida driftsformer
för småbåtshamnaroch gästhamnarsamt.

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda Vissa
gränsdragningsfrågor inför ett ställningstagande om verksamheternasframtida organisatoriska
placering.

Den l6 decemberbeslutadekommunstyrelsen
att återremitera ärendet för kompletterande utredning.
Förtydligande: Undersöka om detta är förenligt med LOU (lagen om offentlig upphandling).

Den 17 december2009 beslutadekommunfullmäktige

att uppdra åt kommunstyrelsen att sluta ett driftavtal med Lysekils Hamn AB avseende
småbåtshamnaroch gästhamnarsamt rederi för år 2010.

att revidera bolagets ägardirektiv ooh bolagsordning i enlighet med detta beslut.

att uppdra åt LysekilsHamn AB att upprätta en underhällsplan för småbåt och gästhamnarna,
samt att upprätta ett fördjupat underlag för fortsatta överläggningar om framtida driftsformer
för småbåtshamnaroch gästhamnarsamt

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda vissa
gräsdragningsfrågor inför ett ställningstagande om verksamheternas framtida organisatoriska
placering.

Beredning

Kommunstyrelsens protokoll 20094 l=25, § 185
.

Kommunstyrelsens protokoll 20094246, § 201.
Kommunñillmäktigesprotokoll 2009=l2ml7, § 150.
Samhällsbyggnadsförvaltnmgenstjänsteskrivelse 20 l 0=0 l =22.
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Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): bifalltill samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g återkallakommunfullmäktigesbeslutfrån 2009-12-17, § 150,

g driva småbåtshamnsverksamheteni förvaltningsform under 2010 med placering i
samhällsbyggnadsförvaltningen,

g fortsatt driva rederiverksamheten i förvaltningsform under 2010 med placering i
samhällsbyggnadsförvaltningen,

g uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en underhållsplan för
småbåtshamnarna, -

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta fördjupat underlag för
fortsatta överläggningar om framtida driftsformer för småbåtshamnar och
gästhamnarsamt

g uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltnjngen att utreda Vissa gränsdragningsfrågor
inför ett ställningstagande om verksamheternas framtida organisatoriska
placering.
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§ 20

MOTION OM ÖKADDEMOKRATISKKONTROLLAVKOMMUNENS
FASTIGHETSKAPITAL

Dnr: 07-446-253

Yngve Berlin (K) har i motion 2007-10-17 föreslagit, att kommunfullmäktige upphäver
kommunstyrelsens delegation att in blanco avyttra kommunala fastigheter samt att

kommunfullmäktige i högre grad blir den instans som behandlaroch beslutarhur kommunens
egendom skall hanteras. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen.

Av administrative chefens tjänsteskrivelse 2010-01-12 framgår bland annat att

kommunstyrelsens befogenheter att köpa och försälja fastigheter regleras i reglemente för
styrelsen. Nu gällande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 2008-06-12, § 79.
Kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen och riktlinjerna för denna bl.a. vad
gäller fastighetsförsäljningar framgår av § 8 i reglementet. Den fastighetsförsäljning som

exempliñeras i motionen konstateras ha skett inom ramen för gällande delegation och
riktlinjer.

Beredning

Motion från Yngve Berlin (K) 2007-10-17.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2007-10-25, § 159.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 201 0-01 -12.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-20, § l

.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att med hänvisning tilladministrative chefens yttrande avslåmotionen.

JUSTERENG Sign:
j  
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§ 21

REVIDERING AVFINANSPOLICYFÖR LYSEKILSKOMMUN MED BOLAG

Dnr: LKS 09-448-040

Nuvarande ñnanspolicy är från 1990 och är i behov av revidering. Det senaste årets finanskris
i kombinationmed att kommunkoncernenväxt har aktualiserat behovet av att se över och

uppdatera policyn.

Översynen har utmynnat i ett förslag till ñnanspolicy med åtföljande riskinstruktion enligt
bilaga l. Förslaget har utarbetats med hjälp av kommunkoncernens finansrådgivare.
Finanspolicynhar kompletterats med en riskinstruktion som definierar vilkarisker som skall
hanteras och hur man skall se på dessa. Den anger godkända och tillåtnanivåer på nyckeltal,
volymer, motparter, limiter, upplåningsformeroch instrument mm.

Det framtagna förslaget till fmanspolicy med tillhörande riskinstruktion avses att omfatta
såväl kommunen som dess helägda bolag.

Beredning

Kommunstyrelsensprotokoll 2009-l2-09, nr 157.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 201 0-0 l -27.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet tillekonomienheten för kompletterandeutredning.

.rUsrERrNG Sign;
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§22

FÖRSLAG TILL NYA TAXORPÅ OSCARS

Dnr: LKS 09-442-806

Taxesättningenpå Oscars har inte justerats på många år vilketinnebär att hyresnivån idag är

förhållandevislåg och behöver räknas upp.

Beredning

Tjänsteskrivelse 2009-11-18 från stf bildningschefoch enhetschef fritid.
Bildningsnänmdensprotokoll 2009-12-01, § ll l.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att fastställanya taxor för uthyrningav Oscars i enlighet med upprättat förslag.

JUSTERENG Sign;
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§23

MEDBOEGARFÖRSLAGOM ATTPENSIONÃRER OCH PERSONER MED
FARDTJANST SKALL FÅ ÅKA GRATIS MED ”LYSEKILSRUNDAN”,LINJE 851

Dnr: LKS 09-425-014

Alfred Hjelm, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-11-24 föreslagit, att pensionärer och

personer med färdtjänst skall få åka gratis med ”Lysekilsrundan”, linje 851.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Administrative chefen skriver i sitt yttrande, bland annat, att Lysekilsrundan, linje 851, som

trafikerar Lysekils tätort, fyller en mycket viktig funktion för äldre och funktionshindrade i
tätorten. Detta är också den huvudsakliga anledningentillatt kommunenValt att behållalinjen
i kollektivtrañkutbudettrots att den vid olika tillfällenifrågasätts av besparingsskäl.

Lysekils kommun har under de två sista åren i sina yttranden till Västtrafik över

trafikförsörjningsplanernabegärt ett underlag för att kunna bedöma kostnaderna för att låta

pensionärer åka fritt med kollektivtrafiken. Västtrafik har meddelat, att man under våren
kommer att förse kommunen med detta underlag. Med detta underlag som grund kommer
kommunen att inför år 2011 pröva möjligheten att låta pensionärer utnyttja kollektivtrafikeni
kommunenutan kostnad.

Slutligen skall nämnas, att det går att nå bussföraren via ett mobilnummersom finns angivet i

anslutning till tidtabellen. På detta sätt kan föraren stanna bussen på en plats som inte är

ordinarie hållplats.

Beredning

Medborgarförslag från Alfred Hjelm, daterat 2009-11-24.
Administrativechefens tjänsteslqivelse 20 l 0-01 -l 2.

Ledningsutskottets protokoll 2010-01-20, § 3.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning till administrative chefens yttrande anse medborgarförslaget
besvarat.

di)SEERING  
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§ 24

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTKUNNA SKICKA IN MEDBORGARFÖRSLAG
ELEKTRONISKT

Dnr: LKS 09-443-004

Nicklas Gustafsson, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-12-08 föreslagit, att medborgarna
skall kunna skicka in medborgarförslag elektronisktoch med hjälp av E-legitimation.

Ärendet har remitterats tillkommunstyrelsen.

Administrativechefen skriver i sitt yttrande, bland annat, att kommunfullmäktigeunder Våren
2009 behandlatett likartat medborgarförslag nämligen om möjligheten att lämna in formulär
och blanketter direkt på kommunens hemsida. I yttrandet över medborgarförslaget anförde
kommunledningskontoret då, att man ansåg det Viktigt att kunna erbjuda medborgarna den
servicen och att införandet av ett system som möjliggör detta ligger i tiden. I samband med att

kommunens nya hemsida arbetades fram prövade man också olika alternativ för att kunna
genomföra detta.

Kommunens nya hemsida publicerades i september och arbetetmed att utveckla hemsidan har
pågått intensivt under hösten. I denna utveckling är arbetet med att kunna tillhandahålla
lösningar för medborgarna att kommunicera med kommunen högt prioriterat. I detta ingår
också att pröva lösningar liknande det som föreslås i medborgarförslaget.

Beredning

Medborgarförslag från Nicklas Gustafsson, daterat 2009-12-08.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, § 164.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2009-12-10.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01 =20, § 2.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning till vad kommunledningskontoretanfört anse medborgarförslaget
besvarat.

JUSTERING   
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§25

GRANSKNINGSRAPPORTFRÅN KOMMUNENS REVISORER

Dnr: LKS 09-472-024

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lysekilskommun granskat intern
kontroll avseende arvoden till förtroendevalda.

Granskningsrapporten har översänts tillkommunstyrelsen för kännedom.

Beredning

Granskningsrapport från KPMG, daterad 2009-12-21.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att anteckna redovisning av KPMG:s granskningsrapport avseende arvoden till
förtroendevaldatillprotokollet.
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§26

§AMARBETSAVTALMED RIKSBYGGENBETRÄFFANDEOMVANDLINGAV
ALDREBOENDENI LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 09-447-293

Under föregående år har frågan om kommunens framtida äldreboenden och dess

dimensionering och lokalisering Varit föremål för omfattande diskussioner, dels inom
socialnämnden, dels i dialog mellan kommunstyrelsen och socialnämnden. Frågan har
behandlats i den av kommunfullmäktige beslutade genomlysningen av socialnämndens
verksamhetsområde som redovisades under året och också som en del i socialnämndens
uppdrag om budgetanpassning 2009. Samtidigt har Riksbyggen presenterat ett koncept för

nybyggnation men också omvandling av befintliga äldreboenden byggande på kooperativ
hyresrätt.

Under hösten har ett informationsmöteägt rum med Riksbyggen och en studieresa genomförts
till Götene och Skara. Därefter har fastighetsenheten kontaktat LysekilsBostäderAB, HSB
samt Riksbygge för att efterhöra intresset för et framtida samarbete kring omvandlingen av

kommunens äldreboenden. Endast Riksbyggen har anmält intresse.

Vid sammanträde mellan ledningsutskottet och socialnämndens arbetsutskott 2010-01-27
enades man om att teckna ett samarbetsavtalbeträffandeomvandling av Lysekilshemmetoch

Stångenäshemmet till nya äldreboendecentrum via ekonomisk förening med kooperativ
hyresrätt som upplåtelseform.

Beredning

Ledningsutskottets protokoll 20 l 0-0 l =27, § 17.
Förslag till samarbetsavtalmellan Lysekilskommun och Riksbyggen.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för

komplettering av beslutsunderlaget.

Mats Karlsson (M): att godkänna förslaget till samarbetsavtal mellan kommunen och

Riksbyggen.

Propositionsordning

Konununstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants åtenemissyrlçandaemot att avgöra ärendet idag. .

Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på Mats Karlssons yrkande
att godkänna förslaget till samarbetsavtalmellan kommunen och Riksbyggen..

JUSTERING Signp A
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaravgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 9 ja-röster och 2 nej-röster att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Mats Karlssons yrkande att godkänna förslaget till
samarbetsavtal mellan kommunen och Riksbyggen och finner, att kommunstyrelsen beslutar
bifallayrkandet.

Kommunstyrelsenbeslutar

a; godkänna upprättat förslag till samarbetsavtal med Riksbyggen beträffande
omvandlingav äldreboenden i Lysekilskommun.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation.

JUSTERING Sign;  
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0MRÖSTNINGSBILAGA“""t*'
Ärende 1.1 § 26 KS 2010-02-03, Samarbetsavtalmed Riksbyggen beträffande
omvandlingav äldreboenden i Lysekilskommun Via kooperativ hyresrättsförening

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö

Torbjörn Stensson

Peter Ahlberg
Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson Ersättare

Per-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare

Ann-Mari Söderström Ersättare

Gunnel Pettersson Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Anneli Strand Ersättare

Lars-Erik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare

STERÃNG Sign.: >  
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lysekilåpartietanu
ronald.rombrant@Iysekilspartiet.nu 20 1 0-02-06

Kommunstyrelsen i Lysekil
Cc Kommunrevisionen

RESERVATION

LKS 2010-02-03 - Reservation mot beslutom samarbetsavtalmed Riksbyggen

Samarbetsavtalmed Riksbyggen: Brister i beslutsunderlagoch
ärendehantering medför att politiken kastar skattebetalarnas
pengar i sjön

I ett förslag tillavtal mellan Lysekilskommun och Riksbyggen anges att kom-
munen och Riksbyggen skall inleda ett långsiktigtsamarbetevia en kooperativ
hyresrättsförening för omvandlingav Stångenäshemmet och Lysekilshemmets
äldreboenden. “

Lysekilspartietär av åsikten att det är alldeles för tidigt att beslutaom ett sam-
arbetsavtaloaktat vem samarbetspartenär. Än mer absurt blir det att utan nå-
gon som helst analys ens diskutera att överlåta Lysekilshemmetoch Stängenäs-
hemmet tillen ekonomisk förening med kooperativ hyresrätt.

När det gäller sakfrågan skulle vi först viljase en proffsigt genomförd utred-
ning om hela äldreboendesituationeni kommunen. Vi villha en tydlig och obe-
roende beskrivningöver vilkaproblem och framtida utmaningarLysekilsstår
inför när det gäller äldreboendet i kommunen.

Att då i detta skede slå sig i lag med en enskildfastighetsförvaltare ser vi som
en stor risk att pengar och resurser kastas i sjön.

Den stora bristen i detta ärende anser vi dock vara bristerna i beslutsunderlag
och ärendehanteringen.

Handlingarnasom skickades ut via e-post på kvällen den l februari, två dagar
före kommunstyrelsemötet, bestod av ett projekteringsavtal på en sida och en

projektplanpå två sidor. Detta var allt, någon tjänsteskrivelse fanns inte med
och följaktligen inget förslag till beslut.

Flera av kommunstyrelsens ledamöter hade heller inte möjlighet att öppna de
bifogade ñlernaä eftersom avsändarens version av ordbehandlingsprogrammet
inte stämde överens med mottagarnasprogramversion.  

LYSEKILSPARTIETNU
e-post info@iysekiispartiet.nu www.lysei<iispartiet.nu
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Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande hade ingen förståelse för un-
dertecknads och andra ledamöters synpunkterpå beslutsunderlagenoch ären-
dets hantering. Kommunstyrelsens ordförande menade att massor av informa-
tion hade lämnats ut i olika sammanhang. Därför ansåg denna att det inte fanns
anledning att ha synpunkterpå beslutsunderlagen.

Kommunstyrelsens ordförande tycks inte förstå att vi politiskapartier fattar be-
slut främst utifrån de beslutsunderlagVi har tillgångtill.När dessa har så up-penbara brister som i detta fall tar vi innan kommunstyrelsens möte äger rum
beslut om att återremittera ärendet för komplettering av handlingarna.Ett annat
mycket Viktigt skäl för att beslutsunderlagenskall Vara kompletta är att efter-
världen skall kunna göra en bedömningom beslutssituationen.En kommunin-
vånare som vill sätta sig in i detta ärende kommer att finna det helt omöjligt.
Flera av ledamöterna hade uppenbarligen inte förstått ärendet. Detta av frågor-
na och svaren att döma. En person trodde att det endast handlade om särskilda
boenden (vilketdet inte gjorde). Flerahade ingen aning om vad en kooperativ
hyresrättsförening var för något. Någon började till och med tala om att kom-
munen skulle gå i borgen till förmån för den som skulle köpa Lysekils-och
Stångenäshemmet.

Att inte begära återremiss i detta ärende för kompletteringvore närmast ett
svek mot kommuninvånareoch skattebetalare.Att fatta beslut (i praktiken)
utan beslutsunderlagmedför att sannolikhetenökar dramatiskt för att skattebe-
talarnas pengar kastas i sjön.

 
4 »'67

Ronaldácci/mbreçit, Lysekilspartiet2010-02-06

LYSEKILSPARTIETNU
_ _e-post info@lysekilspartiet.nuWebbplats www.lysekølspartnet.nu
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§ 27

HAVMÖTERLAND - INTERREGIVA KATTEGATT-SKAGERACK
PROGRAMMET

Dnr: LKS 10-32-269

Kommunerna inom Kustzonsprojektet i Norra Bohuslän inbjöds 2009-12-16 av Länsstyrelsen
att delta i rubricerade EU-projekt.

Projektet handlar om utveckling och förvaltning av Kattegatt och Skagerack och dess
övergripande vision är att bidratillett långsiktigtnyttjande av de värden som representeras av

Kattegatt och Skagerackshavs- och kustområden.

Projektet ligger i linje med det arbete som bedrivits inom projektet Kustzonsplanering och

Landsbygdsutveckling och kan utgöra en fortsättning för att förverkliga delar av de marina
frågor som pekats uti arbetetmediICZM-projektet.

Som en del i ett fortsatt samarbete mellan Norra Bohusläns kustkommuner har man på
tjänstemannanivå ansett att ett deltagande i projektet är intressant för både Lysekil och
Sotenäs och att en bemanning med fördel skulle kunna lösas i samverkan mellan de båda
kommunerna.

Beredning

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 20 l 0-01 -26.

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna Lysekilskommuns deltagande i projektet Hav möter Land - Interreg
IVA Kattegatt- Skagerackprogrammet.

rusrnnmo
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§28

TOMTRÄTTI NORRA HAMNEN

Dnr: LKS 09-320-256

I anslutningtillNorra Hamnens strandpromenadhar ny detaljplan antagits.
(Södra Bansvik Gamlestan 20:13 mil). Inom aktuell plan finns en byggrätt för restaurang-
ändamål. Utvecklingsenhetenhar för avsikt att ansöka om avstyckning i syfte att upplåta den
blivande fastigheten med tomträtt. Tomträttsfastigheten kommer att utformas enligt det
område som i detaljplanen är markeratmed H1, restaurang. Området utgör ca 300 kvm.

Ledningsutslcottet beslutade 2009-09-16 att uppdra åt utvecklingsenheten att återkomma till

kommunstyrelsenmed forslag tilltomträttsavtal.

Beredning

Ledningsutskottets protokoll 2009-09-16, § 119.
Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2009-09-24.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 201 0-0 l -22.

Kommunstyrelsenbeslutar

m godkänna förberedande avtal inför tecknandet av tomträttsavtal avseende den
blivande tomträtten i Norra Hamnen med komplettering i punkt 10, att om

tomträttsfastigheten inte är bebyggd inom 24 månader skall ett vite av 200 tkr

utgå.
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§ 29

FRÅGA OM PRIORITERINGAVPLANARBETEFÖR BANSVIKSBROTTETI
NORRA HAMNEN

Dnr: LKS 10-26-214

PM fastigheter har 2009-12-03 inkommit med en begäran om att arbetet med detaljplan för
Bansviksbrottet i Norra Hamnen skall ha högsta prioritet.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-01-21 med bilaga.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S), Hans Nordlund (M) och Mats Karlsson (M): bifall till

samhällsbyggnadsforvaltningens förslag och att detta planarbete därmed ändras tillprioritet 1
i planprogrammet.

Kommunstyrelsen beslutar

g omgående påbörja planarbetet för Bansviksbrottet i Norra Hamnen och att detta

planarbeteändras tillprioritet 1 i planprogrammet.

rusraamo

  



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-02-03 17 (26)

§30

ANS__ÖKAN OM PLANBESKED FÖR FBISKVÅRDSANLÄGGNINGPÅ
GRONSKULT1:11 M. FL. PÅ SKAFTO

Dnr: LKS 09-477-214

Företrädare för Grönskult 1:11 m.fl., Skaftö, har 2010-01-07 ansökt om planbesked för

upprättande av detaljplan i syfte att anlägga en friskvårdsanläggning på fastighet Grönskult
1:11 mil.på Skaftö. Projektet är sedan tidigare benämnt ”Södra Stockevik”.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-01-07 informerade projektföreträdarna om

projektet och de nya förutsättningar som nu föreligger. Förslaget, som tidigare innehöll
friskvårdsansläggning och bostäder, innehåller nu enbart en friskvårdsanläggning på
ifrågavarandeplats.

Projektföreträdarna hemställer samtidigt om att aktivt delta i utvecklandet av bostäder i
området söder om Kristinebergsvägen i Fiskebäckskileller annat område som kommunen
föreslår. Denna framställan är som ett alternativ till den tidigare planerade
bostadsbebyggelsen i projektet ”Södra Stockevik”.

Härutöver hemställer man även dels om att aktivt medverka till framtagandet av industri-
tomter på Grönskult och dels om att i samråd med kommunen och Skaftö O-råd delta i

framtagandet av nya båtplatser.

Beredning

Utvecklingschefenstjänsteskrivelse 201 0-01-24.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) och Ronald Rombrant (LP): återremiss för kompletterandeutredning.

Mats Karlsson (M) och Ann-Charlotte Strömvall (FP): att bifallaansökan om planbesked.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Torbjörn Stenssons åtenemissyrkandemot att avgöra. ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på Mats Karlssons mfl.

yrkandeatt bifallaansökan om planbesked.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Stenssons återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att konmritristyielsenbeslutar*avgöra ärendet idag.
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Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 1 ledamot som avstår och med
ordförandens utslagsröst att avgöra ärendet idag. (se ornröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Mats Karlssons mil. yrkande att bifalla ansökan om

planbeskedoch finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallayrkandet.

Kommunstyrelsen beslutar

att som svar på ansökan om planbesked enligt plan- och bygglagen 1 kap 2 §,
meddela att Lysekils kommun är beredd att pröva aktuellt projekt i

detaljplanearbeteenligt plan- och bygglagen 5 kap.,

gt företrädarnaför Grönskult 1:11 mil. skall stå för kostnaderna för planarbetet,

g plankostnadsavtalskall tecknas med planavdelningensamt.

ät uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att närmare utreda övriga delar av

intressenternas ansökan.

Reservationer

Mot beslutet anmäler ledamöterna Ronald Rombrant (LP) och Torbjörn Stensson (S)
skriftligareservationer.
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OMRÖSTNINGSBILAGA
Ärende 2.4.1 § 30 KS 2010-02-03, Ansökan om planbeskedför

friskvårdsanläggningpå Grönskult 1:11 mil. på Skaftö

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö

Torbjörn Stensson

Peter Ahlberg
Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson Ersättare

Per-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina RörValL-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare

Ann-Mari Söderström Ersättare

Gunnel Pettersson Ersättare

Thommy Collén Ersättare l
Anneli Strand Ersättare

Lars=E2rik Johansson Ersättare 5
i

lnge Löfgren Ersättare (MP) X b
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lysekilå

ronald.rombrant@IysekiIspartiet.nu 20 1 0-02-03

Kommunstyrelsen i Lysekil

LKS 2010-02-03 - Reservation mot planbeskedpå
Skaftö ang friskvård, boende båtplatser mm

I en hemställan ansöker en arkitektfrån Göteborg - som det står i hemställan, en re-

presentantför någrafastigheterpå Skaftö, om
"

planbeskedför en friskvårdanläggning inom området Södra Stockevik,
deltagande i utvecklandet av boende söder om Kristinebergsvägen
om att aktivt medverkatill framtagande av industritomter på Grönskult samt

samarbetamed Skaftö öråd i framtagandet av båtplatser

All beredningav ärenden skall mynna ut i ett förslag tillbeslut. Förslag tillbeslutskall
vara motiverade, ärendet skall vara allsidigt belyst, såväl negativa som positiva saker i
ärendet skall lyftas etc. Detta för att vi beslutsfattareskall ges en rimlig möjlighet att
fatta bra och underbyggda beslut.

Som så ofta i ärendena i Lysekilskommunstyrelse saknades förslag tillbeslut. Någon
ytterligare informationutöver vad som framgick i hemställan fanns inte i beslutsun-
derlaget.

Utifrån detta beslutsunderlaghade Lysekilspartietinnan kommunstyrelsemötetbeslu-
tat att yrkapå återremiss dels för att det inte går att blanda alla de fyra punkter såsom
gjordes i hemställan, dels för att vi saknade information i ärendet.

Vid mötet visade det sig att det endast handlade om en ansökan om planbeskedför
Södra Stockevik, de andra punkternavar inte längre föremål för beslut. Plötsligt var

det alltså ett helt annat ärende att ta ställning till. Och detta ”nya” ärende hade vi le-
damöter givetvis inte diskuterat inom respektive parti.

Då stod vi alltså inför en ny beslutssituation.Ansökan om planbeskedrymdes på en

och en halv rad, detta var allt. Vid sittande möte kompletterade kommunstyrelsens
ordförande dessutom ärendet med ytterligare några att-satser, bl.a att den sökande
skulle stå för plankostnadema.Det komiska var här att ingen på mötet kunde svara på
vem den sökande var. Det ännu ej bildadebolaget Skaftöbo AB, fastighetsägarnaeller
arkitekten?

Vidare, utveoklingsenhetenhar på ett föredömligt sätt lagt ut en blankett för ansökan
om planbeskedpå hemsidan. Uppenbarligen hade tjänstemännen glömt bort att denna
blankett hade lagts ut. Hade denna använts så hade vi åtminstone fått informationom

planeringen av vatten, avlopp, tillfartsvägar,parkeringsplatser,lastning och lossning
av varor o.d. Omständigheter som kan påverkaomgivningen såsom ökad trafik, buller
o.d.

LYSE KI LS PARTI ET. N U i

e-post info@lysekilspartiet.nu www.lysekilspartiet.nu i  



2(2)

Med den informationsom lämnades i hemställan på en och en halv rad, när tjänsteytt-
randet inte gav någon ytterligare vägledning,när ingen vid mötet kunde svara på vem

den sökande var, då menarvi att det i högsta grad fanns fog för att begära att ärendet
återremitterades för komplettering. De flestamed minsta erfarenhet av beslutsproces-
ser torde skaka på huvudet över tillvägagångssätteti Lysekilskommun.

Och inte minst kan man väl begära ett bättre beslutsunderlagnär en spa-anläggning
skall förläggas kloss an ett område med höga naturvärden och där vägar mm skall dras
(läs sprängas) framJb/land orörda berg.

 

éRonald Rombrant, Lysekilspartiet2010-02-03

LYSEKILSPARTIET. NU
e-post inf0@|ysekilspartiet.nuWebbplats wwwwsekilspartietxnu
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LKS 20100203, ärende 2.4.1 dnr: 04-477-214
Ansökan om planbeskedför friskvårdsanläggningpå Grönskhult 1:11 m.fl

på Skaftö

Härmed reserverar jag mig mot kommunstyrelsens beslutatt beviljaplanbesked. Skälen är

följande:

I ansökan från Olss0nLyckefors som företräder sökanden, ”företrädare for Grönskhult lzll

m.fl”,hemställs att kommunstyrelsenbland annat beviljarplanbeskedför

friskvårdsanläggning,vilketframgår av punkt l i deras skrivelse.
I de följande punkterna2-4, hemställer sökanden också att denne vill delta i utvecklandet av

området söder om Kristinebergsvägen,att man villmedverkatill skapandet av nya
industritomnterpå Skaftö, samt i samarbetemed kommunen och Skaftö Oråd, delta i

framtagandet av nya båtplatser.

Vid kommunstyrelsens sammanträde,påstod emellertid kommunstyrelsens ordförande att det

enda som ks skulle ta ställning tillvar ansökan om planbeskedför friskvårdsanläggningen.
Vidare var det oklart vem som var sökande. Enligt kommunstyrelsens ordförande var det

Skaftöbo AB,medan det i beslutstexteni stället anges att företrädare för Grönskhult lzll m.fl

var sökande.
Denna fråga är ju viktig då den bland annat styr vem kommunen skall debitera för

plankostnaderna.

Trots alla dessa oklarheter, Valde emellertid kommunstyrelsens ordförande att driva igenom
plantillståndet,mot undertecknads yrkande om återremiss för komplettering av

beslutsunderlaget.

Att hantera en så här stor fråga på detta ofullständiga sätt, är enligt mitt sätt att se det,
oansvarigt och inte alls i överensstämmelse med kommunallagenskrav på att beslutsärenden

skall beredaspå ett tillfredsställandesätt.

iLyselåjilj 5 februari 20 l 0
ä",e

  

n; .' . . .
.Z L ....................................................... .

orbj örn Stensson
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§31

ANSÖKAN OM PLANBljlsKEDFÖR UTÖKNINGAVPARKERING/GARAGEPÅ
EVENSÅS 1:70, SKAFTO .

Dnr:

Östersidans Vägförening har 2010-01-04 ansökt om planbesked för ändring av gällande
detaljplan för Evensås 1:70 i syfte att utöka antalet parkeringsplatser/garage.

Beredning

Utvecklingschefenstjänsteskrivelse 2010-01 -25,
Ansökan från Ostersidans Vägförening,daterad 201 O-01-04.

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§32

ANSÖKAN OM PI-JBANBESKED FÖR VÄGERÖD 1:5, SKAFTÖ

Dnr: 09-77-214

Fastighetsägarna till Vägeröd 1:5, Ingrid och Benny Ernstson, Kristianstad, har i skrivelse
2009-10-27 hemställt om att kommunstyrelsen omprövar sitt beslut § 152/2009 att ej medge
sökt planbesked.

Ärendet har behandlats vi plan- och exploateringsberedningens möte 2010-01-18 som

överlämnat ärendet tillkommunstyrelsen för slutligt ställningstagande.

Beredning

Utvecklingschefenstjänsteskrivelse 2010-01-25.
i Ingrid och Benny Ernstsons skrivelse daterad 2009-10-27.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): att med hänvisning till tidigare redovisade motiv ej ompröva tidigare
beslut(KS § 152/09) i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar

g med hänvisning till tidigare redovisade motiv ej ompröva tidigare beslut (KS §
152/09) i ärendet.
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§33
m 'i

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Följande ärenden anmäls:

A. Kommunfullmäktige, Sotenäs Kommun, protokoll 2009-12-17, § 129-145:
Rambo AB- Övertagande av helhetsansvar för renhållningeninom kommunerna
Lysekil,Sotenäs, Munkedal och Tanum.

B. Socialnämnden, Lysekilskommun: protokoll 2009-11-24, § 205:
Boendestödet- utökning och orsaker tillutökning.

C. Sveriges Kommuner och Landsting, beslutnr 16/09: Överenskommelse mellan staten

och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg

Kommunstyrelsen beslutar

att anteckna redovisning i protokollet.
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§34

SKRIVELSERFRÅN RONALDROMBRANT

Dnr: LKS 09-453-049,09-455-020

Från Ronald Rombrant (LP) har skrivelser inkommitmed följande rubriker:

- Verkställandeav besparingarinom det administrativaområde och realiserande av

fastighetsförsäljningar.
- Lysekilspartietefterlyser informationom de omfattandepersonalforändringamasom

ägt rum de senaste två åren inom kommunstyrelsensverksamheter.

Ronald Rombrant (LP) har i kompletterande skrivelse 2010-02-02 ställt frågor om den

nybildadenäringslivsenheten.

Personalchefenredovisar'personalenhetens verksamhet, det personalpolitiskaprogrammet och

grundläggande lönekriterier. Dessutom redovisar personalchefen viss jämförande statistik
över chefslöner i kommunerna i norra Bohuslän och i Trestad.

Ekonomichefen redovisar förslag till att genomföra kommunfullmäktiges beslut om

besparingari kommunens administrativaVerksamheterpå 5 mnkr.

Beredning

Skrivelser från Ronald Rombrant (LP) 2009-12-12.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-20, § 5.
Skrivelse från Ronald Rombrant (LP) 2010-02-02.

Kommunstyrelsen beslutar

ü godkänna upprättat förslag till besparingar i kommunens administrativa
verksamheterpå 5 mnkr enligt följande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen(5%) 600 tkr (=l2%)
Utbildningsnämnderna(43%): 1.750 tkr (=3 5%)
Bildningsnämnden
Gymnasienämnden
Vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden (419/0) 1.500 tkr (=30%)
Gemensam kommunadministration(5%) 650 tkr (=l3%)

l ovannämnda siffror ingår samordning av administration, ej återbesatta tjänster,
porto, kopiering och transporter.

Samordningseffekter*kommungemensam
Rekryteringsenhet »« kompetensförsörjning 300 tkr

lnköpsrestrilctioner,konsultrestriktionei* 200 tkr

JUSEERÃNG 
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Totalt 5.000 tkr

Dessutom beslutarkommunstyrelsen

att uppdra åt personalchefen på nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen
återkomma till redovisningen av chefslöner efter att ha tagit del av SKL:s
lönestatistik för år 2009, samt

att anteckna kommunchefens svar på frågor kring den nybildadenäringslivsenheten.
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§ 3 5

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Följande ärende informerasmuntligt på dagens sammanträde:

0 Sture Martinsson, serviceenheten / Johan Carlgren, IT-enheten:
Redovisning av pågående arbete med kommunens hemsida, Växel,
serviceenhet, personalpolitiskaprogram, IT-verksamhet.

0 Ulrika Bokeberg,VG-regionen/ UlfEriksson, Tanums kommun:
Agarfråga och nytt avtal för VästtrafikAB

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationeni protokollet.
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§36

REDOVISNING AVDELEGATIONSBESLUT

Dnr: -

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt
nedanstående:

Ledningsutskottets protokoll- 2010-01-20
Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - törköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - övriga delegationer - nr 1-2/2010
Kommunchefens delegationer- nr 1-2/2010
Administrativechefens delegationer- nr 13/2009 och 1-2/2010
Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomiohefens delegationer - nr 8-13/2009
Inköpssamordnarensdelegationer-
Personalchefensdelegationer - (vidaredelegationtillpersonalsekr)-
Räddningstjänstens delegationer-
Hamnohefens delegationer -

Fastighetschefens delegationer -

Mark-och exploateringsingenjörens delegationer -

IT-chefens - delegationer
Utredningsingenjörens delegationer -

Utveoklingsehefens- delegationer -

Kommunstyrelsenbeslutar

ät godkänna redovisningen av delegationsbesluteni protokollet.

 


