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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2010-03-03 kl 09.00 « 11.50

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Anneli Strand (S)
Yngve Larsson (FP) Lars-ErikJohansson (S)
Ann-Charlott Strömwall (FP)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf Icke tjänsto,örande ersättare:
Hans Nordlund (M)
Jan-Olov Johansson (S) Inge Löfgren (MP)
Anders Nilsson (S) i

Torbjörn Stensson (S)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

Anne-MarieMattsson, sekreterare
Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef

  Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

RolagdKaI'].§')._S'O/I:]
Justerare: ”i

Tofhjörn Srensson

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd): Kommunstyrelsen Förvaringsplats: láommunláansliet

Sainmanträdesdatrun: Justeringsdatum:
i i  
 
 

  agande:
3?

 lagets nedtAnslagsdatum: Ans  
Bevis om tillkännagivandeav justering:
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Övriga medverkande:

Sara Alfredsson, personalenheten, § 40

Eva-Lott Swahnberg,ekonomienheten, § 51

Helena Svensson, ekonomienheten, § 51
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§ 37

DETALJPLANFÖR DALSKOGEN 3, DEL AVSIVIK 1:5 M. FL. LYSEKIL-
ANTAGANDE

Dnr: LKS 08-205-214

Under tiden 2009-12-01 till 2010-01-04 har detaljplan for Dalskogen 3, del av Sivik 1:5 mil.,
Lysekils kommun, Varit utställd för granskning. Efter utställningen har miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen upprättat ett utlåtande över inkomna synpunkter. Miljö- och

byggnadsnämnden beslutade den 4 februari 2010 att godkänna rubricerad detaljplan och
överlämna den tillkommunfullmäktigeför antagande.

Beredning

Detaljplan för Dalskogen 3, del av Sivik 1:5 mil.
Miljö- och stadsbyggnadskontoretsprotokoll 2010-02-04, § 22.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

g i enlighet med 5 kap 29 § plan- och bygglagen anta detaljplan för Dalskogen 3,
del av Sivik 1:5 mil., Lysekilskommun.
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§38

DETALJPLANFÖR BRODALENS G:A KOMMUNHUS BROBERG 51:1 OCH 9:1
BRODALEN,LYSEKILSKOMMUN - ANTAGANDE

Dnr: LKS 09-428-214

Under tiden 2009-11-20 till 2009-12-18 har detaljplan för Brodalens gza kommunhus,
Broberg 51:1 och 9:1, Brodalen, Lysekils kommun varit utställd för granskning. Efter
utställningen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningenupprättat ett utlåtande över inkomna
synpunkter. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 4 februari 2010 att godkänna
detaljplanen och överlämna den tillkommunfullmäktigeför antagande.

Beredning

Detaljplan för Brodalens gza kommunhus, Broberg 51:1 och 9:1, Brodalen.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-02-04, § 21.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

a_tt i enlighet med 5 kap 29 § plan- och bygglagen anta detaljplan för Brodalens gza
kommunhus, Broberg 51 :1 och 9:1, Brodalen.
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§39

FÖRVÄRV/INLÖSEN AVFASTIGHETENKYRKVIK1:114

Dnr: LKS 03-110-214

Ägarna till fastighet Kyrkvik 1:114 har genom stämning 2009-03-03 begärt att Lysekils
kommun löser in fastigheten.

Enligt gällande detaljplan är fastigheten utlagd som kvartersmarkför allmänt ändamål (kontor
och forskning). Det innebär att kommunen enligt plan- och bygglagen är skyldig att lösa in
fastigheten om fastighetsägarenbegär det.

I syfte att förhindra ett avgörande i fastighetsdomstolen har förhandlingar med motparten
inletts. Förhandlingarnahar resulterat i ett förslag tillöverenskommelse.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-19, med förslag till överens-
kommelse.

Yrkanden

Mats Karlsson (M), Ronald Rombrant (LP) och Torbjörn Stensson (S): bifall till
samhällsbyggnadsförvaltningensförslag tillöverenskommelse.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att förvärva fastigheten Kyrkvik1:114 tillen summa av 2 250 tkr,

att anslå 50 tkr till samhällsbyggnadsförvaltningen för omkostnader i anslutning till
förvärvet,

att finansieringav köpet skall ske inom ramen för kommunens likvidamedel, samt

ag uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt genomföra förvärvet.

HETERENG Signgz  



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-03-03 6 (17)
 

§40

FRISKVÅRDSPOLICYFÖR LYSEKILSKOMMUN - REVIDERAD

Dnr: LKS 04-23-026

Lysekils kommun har tidigare tagit fram en friskvårdspolicy som syftar till att arbetstagare
och arbetsplatser skall uppleva en förbättrad hälsa. Handlingsplanen har tagits fram utifrån
behovet av att samordna och strukturera befintliga och nya åtgärder och aktiviteter i syfte att
leva upp tillmålsättningarnai friskvårdspolicyn.

Ett förslag till reviderad policy har tagits fram bland annat på grund av att vissa förändringar
genomfördes 1 juni 2009.

Beredning

Personalenhetens tjänsteskrivelse 2010-02-07 inkl. bilagor.
Ledningsutskottets protokoll 2010-02-09, § 19.
Centrala samverkansgruppensprotokoll 2010-02-15, § 3.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

a_tt anta reviderad friskvårdspolicy för Lysekilskommun, samt

gt en uppföljning av friskvårdspolicyn fortlöpande skall ingå som en del i
kommunens årsredovisning.
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§41

FULLFÖLJANDEAVAVTALMELLAN STATENOCH LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 03-45-239

Bakgrund

I januari 2006 träffades ett tilläggsavtal mellan staten genom BKN och Lysekils kommun
avseende genomförandet av det avtal (grundavtalet) som träffades 1999 mellan staten genom
Bostadsdelegationen och kommunen om stöd för rekonstruktion av kommunens
bostadsföretag LysekilsBostäderAB. Enligt tilläggsavtalet förband sig kommunen att senast
2007-12-31 genomföra en avvecklingav bostäder som angavs i grundavtalet.

Tilläggsavtal

Vid möte mellan kommunen och BKN i november2007 lämnade kommunen en redogörelse
för kvarstående arbete. Detta fick till följd, att kommunen i februari 2008 träffade en

kompletterande överenskommelse med BKN. Genom denna överenskommelse åtog sig
Lysekils kommun att se till, att återstående fastigheter i Fridhemsområdet skulle vara

avvecklade senast 2008-12-3 l.

Lysekils kommun har i skrivelse 2010-02-01 lämnat slutredovisning till BKN avseende
fullföljandetav överenskommelsenmellan parterna.

Beredning

Kommunens slutredovisning20 l 0-02-01
.

BKN: s skrivelse 20 l 0-02-1 1.
Ledningsutskottets protokoll 20 l 0-02-l 7, § 18.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att anteckna BKN:s skrivelse och beslut i protokollet.
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§42

DELRAPPORT FRÅN DEN PARLAMENTARISKAUTREDNINGENOM
KOMMUNENS FRAMTIDAPOLITISKA ORGANISATION

Dnr: LKS 09-289-042

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i september 2009 att infor kommande
mandatperiod genomföra en Översyn av kommunens politiska organisation och därmed
sammanhängande frågor samt att denna utredning skall delredovisas under januari 2010 samt

slutredovisas i maj 2010. (KF 2009-09-24, § 110). Utredningsgruppen består av en ledamot
och en ersättare från varje parti i fullmäktige med kommunfullmäktiges presidium som

styrgrupp.

Kommunfullmäktigebeslutadeatt utredningen skulle delredovisas i januari samt slutredovisas
i maj 2010. Utredningsgruppenhar träffats vid två tillfällen.

Beredning

Administrativechefens tjänsteskrivelse inkl. delrapport från utredningen

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

ü anteckna delrapporten.
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§ 43

ANTALET LEDAMÖTERI KOMMUNFULLMÄKTIGEMANDATPERIODEN201 1-
2014

Dnr: LKS 10-63-001

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i september 2009 att inför kommande
mandatperiod genomföra en översyn av kommunens politiska organisation och därmed
sammanhängande frågor samt att denna utredning skall delredovisas under januari 2010 samt

slutredovisas i maj 2010. (KF 2009-09-24, § 110).

Om kommunfullmäktigeVill ändra antalet ledamöter i fullmäktige skall beslut fattas före mars

månads utgång Valåret och länsstyrelsen skall snarastunderrättas om beslutet.

Den parlamentariska utredningen har vid sitt möte 2010-01-21 enhälligt beslutat
rekommendera kommunfullmäktige att antalet ledamöter i fullmäktige skall Vara oförändrat
41 kommande mandatperiod (se bilaga).

Beredning

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-02-1 l.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g antalet ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden 2011-2014 skall vara

oförändrat 41.
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§ 44

DETALJPLAN PARKERINGSPLATSVID BOTTNAHALLEN,ETAPP 2,
DEL AVSKAFTO- BACKA 3:351 M.FL.,GRUNDSUND

Dnr: LKS 09-246-214

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för att möjliggöra en

kombinerad bollplan/parkeringsplatsvid Bottnahallen i centrala Grundsund. Bollplanen är

tänkt att kunna användas höst, Vinter och Vår för bollsport och sommartid som

parkeringsplats. Detaljplanen innefattar också en ny tillfartsväg till kyrkogårdens
parkeringsplatsoch byggrätt för en lokal Värmecentral.

Planförslagethar översänts för kännedom och eventuellt yttrande.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-02-22.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera tillprotokollet att ärendet Varit utskickat för samråd.
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§45

REMISSVARANGÅENDE TRANSPORTSTYRELSENSRAPPORT ÖVER
UPPDRAG OM UTSLAPPAVTOALETTAVFALLFRÅN FRITIDSBÅTAR

Dnr: LKS 09-482-429

Den 27 mars 2009 fick Transportstyrelsen det formella uppdraget från Näringsdepartementet
att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, utreda förutsättningarna för ett

införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas.
Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att svara på en rad, i regerings uppdrags-
beskrivning,ställda problemformuleringarsamt ge ett kunskaps- och beslutsunderlaginför ett

eventuellt införande av förbudet.

Näringsdepartementet har översänt Transportstyrelsens rapport på remiss till Lysekils
kommun.

Beredning

Näringsdepartementets remiss 2009-12-15, inkl. Transportstyrelsens rapport.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-02-04, § 13, inkl. samhällsbyggnads-
förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-01-26 med förslag tillyttrande.
Hamnförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-02-22, med förslag tillyttrande.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera tillprotokollet att ärendet redovisats,

att uppdra åt kommunledningskontoret att i enlighet med vad miljö- och

byggnadsnämnden och hamnförvaltningen anfört i sina tjänsteskrivelser,
sammanställa ett yttrande till Näringsdepartementet över Transportstyrelsens
rapport över uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet.

JUSTERENG Sign:
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§ 46

REVIDERADATTESTORDNINGFÖR KOMMUNSTYRELSENS
VERKSAMHETSOMRÅDE

Dnr: LKS 08-32-002

Ekonomienheten har genomfört en översyn av attestordningen för kommunstyrelsens
verksamhetsområden. Det är angeläget att regelbundet se över gällande attestordning som en

del i internkontrollen.

Beredning

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse med förslag tillreviderad attestordning.
Ledningsutskottets protokoll 20 l 0-02-1 7, § 20.

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna upprättat förslag till attestordning för kommunstyrelsens verksamhets-
områden.
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§47

LOKALFÖRSÖRJNINGSAMT TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERFÖR
INTERNHYRORAvKOMMUNALALOKALER

Dnr: LKS l0-21-057

Utredningen om ägande och förvaltning av kommunens verksarnhetsfastigheteröverlämnades
till kommunen och LysekilsBostäder AB 2008-06-26. Utredningen behandlades av

kommunstyrelsenvid sammanträde2008-09-03, § 149.

Inom ramen för denna utredning utarbetades ett förslag till ”Tillämpningsföreskrifter för

internhyror av kommunala lokaler”. Förslaget innehåller riktlinjer för lokalförsörjningen.
Avsikten var att dessa skulle ersätta tidigare tillämpningsföreskrifter som antogs av

kommunfullmäktige i mars 2004 med tillämpning från årsskiftet samma år. De nya
riktlinjerna har tillämpats av fastighetsenheten sedan september 2008 men har inte blivit
föremål för ett formellt beslut.

Beredning

Förslag till ”Tillämpningsföreskrifterför internhyror av kommunala lokaler” 2008-05-08.
Ledningsutskottets protokoll 20 l 0-0 l -20, § 12.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): återremiss för kompletterande utredning.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till fastighetsenheten för kompletterande utredning.
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§48

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Följande ärenden/inkomnaskrivelser anmäls:

A. Länsrätten i Göteborg, dom 2010-01-26:
Laglighetsprövningenligt kommunallagen- överklagatbeslutavseende ansökan om

planbesked.Dnr LKS 09-343-219.

B. Strömstad kommun: kommunfullmäktigesprotokoll 2009-10-29:
Förslag till strukturplan/överenskommelsekopplat tillKustzonsplaneringoch
landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän. Dnr LKS 09-322-841.

C. Länsstyrelsen Västra Götalands län: Särskild sammanställningav inkomnasynpunkter
angående Vattenmyndigheteni Västerhavets Förslag till förvaltningsplan, Förslag till

miljökvalitetsnormer,Förslag tillåtgärdsprogram samt Förslag till
miljökonsekvensbeskrivning.Dnr LKS 08-68-422.

D. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän: protokoll från sammanträde2010-02-05

Kommunstyrelsen beslutar

att anteckna redovisningen av inkomna skrivelser som förtecknas i protokoll den 3

mars 2010, §48.

JUSTERENG Sign:
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§49

REDOVISNING AVDELEGATIONSBESLUT

 

Dnr: -

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom

kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspännarpå sammanträdesbordet:

Ledningsutskottets protokoll- 2010-01-27, 2010-02--17
Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - Övriga delegationer - nr 3/2010
Kommunchefens delegationer- nr

"

Administrativechefens delegationer- nr

Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer - nr

lnköpssamordnarensdelegationer-
Personalchefensdelegationer - (vidaredelegationtillpersonalsekr.)-
Räddningstjänstens delegationer-
Hamnchefens delegationer -

Fastighetsohefens delegationer -=

Mark-och exploateringsingenjörens delegationer -

lT-chefens - delegationer
Utredningsingenjörens delegationer -

Utvecklingschefens - delegationer -

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll den 3

mars 2010, § 49.
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§ 50

REDOVISNINGAVBOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL

 

Dnr: -

Anmälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsrâd enligt
samlingspärmarpå sammanträdesbordet:

LysekilsStadshus AB, Protokoll -

RAMBO AB, Protokoll - 2009-12-11
LEVA i LysekilAB, Protokoll - 2009-12-09
LysekilsBostäderAB, Protokoll -

Havets Hus, Protokoll-
Lysekils Stuveri AB, Protokoll-
LysekilsHamn AB,Protokoll-
KolholmarnaAB, Protokoll-

KommunalaPensionärsrådet-
KommunalaHandikapprådet-

Kommunstyrelsenbeslutar

godkänna redovisningen av de bolags- och rådsprotokoll som förtecknas i

protokoll den 3 mars 2010, § 50.
att
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§51

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Följande ärenden föredrages muntligt på dagens sammanträde:

0 Eva-Lott Swahnberg,Helena Svensson:

Bokslut- preliminärt budgetresultat 2009

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationeni protokollet.
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§52

FRAMSTÄLLANFRÅN FOLKETSHUS I LYSEKILOM FÖRÄNDRING AVÅRETS
DRIFTBIDRAGTILL INVESTERINGSSTÖD

Dnr: LKS 10-55-049

Folkets Hus i Lysekilhar inkommitmed en framställanom förändring av årets driftsbidragtill
investeringsbidrag.

Beredning

Skrivelse från Folkets Hus i Lysekil,2010-02-08.
Ledningsutskottets protokoll 2010-02-17, § 27.
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2010-02-23.

Kommunstyrelsenbeslutar

g godkänna framställan från Folkets Hus i Lysekil om förändring från driftsbidrag
till investeringsbidrag.

  


