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E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KoM M U N

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2010-04-28 kl 09.00 - 17.00
Ajournering 12.45 - 13.45
Ajournering 15.40 - 15.50

Lokal: Borgmästaren, Stadshuset, Lysekil
Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Anne-Marie Söderström (S)
Yngve Larsson (FP)
Arm-Chariott Strötnwall (FP) Icke tjänstgörande ersättare:
Mats Karlsson, (M), lze vice ordf
Hans Nordlund (M) Carin Friberg(FP)
Jan-Olov Johansson (S) Gerd Persson (M)
Anders Nilsson (S) Thommy Collén (S)
Anita Lannesjö (S) Anneli Strand (S)
Torbjörn Stensson (S) Lars-Erik Johansson (S)
Ronald Rombrant (LP) Inge Löfgren (MP)

Tjänstemän:

Anne-MarieMattsson, sekreterare
Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaldson, administrativ chef
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Anders Nilsson

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommuns relsen Förvarin splats: Kommunkanslietg
Sammanträdesdatum: nga/CJ? 635x724x27? Justeringsdatum: cQeÖ/'U- 49457- 535W'
Ansiagsdatum: 0539/52.. 525* (525, ?age/J nedtag nde: r,,\á?(f)/Ä)"6ZjM;-1_N2(f
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Ovriga medverkande:

Conny Johansson, LEVA i LysekilAB, § 97

Maria Olsson, LEVA i LysekilAB, § 97

Eva»Lott Swahnberg,ekonomienheten, § 92, 97

Tor Carlsen, LysekilsHamn AB, § 97

Torbjörn Karlsson, Lysekilsbostädei'AB, § 97

Roland Mattsson, gymnasie-och vuxenutbildningsnättmden,§ 80

Olof Österberg, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 75-76, 81-89

Sara Ohlsson, samhällsbyggnadsforvaltningen, § 85-89

Jeanette Almroth, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 85w89

Cia Lantz, näringslivsenheten, § 91

Maria Vikingsson, IT-enheten, § 80

Johan Carlgren, IT-enheten, § 80
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§75

REVIDERADEPARKERINGSAVGIFTERINOM LYSEKILSKOMMUN
 

Dnr: LKS 10-148-316

Regeringsrätten har 2010-01-14 fastställt skatterättsnämndens förhandsbesked, vilket innebär
att parkeringsavgifter på gatumark skall vara mobsbelagda (25%). Likaså skall parkerings-
tillstånd för boende och nyttokoit momsbeläggas. Det är Stockholms stad som drivit ärendet
till avgörande.

Regeringsrätten anser att det finns ett visst samband mellan den prissättning som sker i den av
kommunerna förbehållnagatuparkeringsverksamhetenoch prissättningen i övrig parkerings-
verksamhet. Domen inbegrep även momsskyldighetpå parkeringsavgifterunder 2009, vilket
för Lysekilskommun var ca 1 mnkr. Utvecklingsenhetenavsatte därför 230 tkr i bokslut 2009
och har betalat in denna moms.

Samhällsbyggnadsforvaltningenhar med anledning av detta tagit fram förslag på nya avgifter
för parkering,nyttokort och boendekort inom Lysekilskommun.

Beredning

Samhäl1sbyrggnadsfözvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-19.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

a_tt fastställa avgiftshöjningar for parkering,nyttokort och boendekort inom Lysekils
kommun i enlighet med upprättat förslag.
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§76

MOTION OM GRATIS PARKERINGFÖR MILJÖBILAR
 Dnr: LKS 10-30-514

En motion om gratis parkering for miljöbilarhar inkommit från Inge Löfgren (MP). Motionen
har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.

Av samhällsbyggnadsforvaltningens tjänsteskrivelse ñamgår bland annat att SKL 2008 gjort
en utredning om bland annat parkeringssubventioner för miljöbilar. Den presenterades i
rapporten Parkeringpå gatunzark 2008: Statistik och flirta om konmzztnernas gatumarks-
parkering.

Enligt SKLzs utredning hade 42 kommuner regler för gratis parkeringav miljöbilar.I de flesta
av dessa var tillståndetbegränsattillvissa ytor eller till 1-2 timmar. 26 av de 42 kommunerna
tog ut en avgift för parkeringstillständet.Tillståndensgiltighetstid varierade mellan l och 5 år.
Även kostnaden för tillståndetvarieradekraftigt, från 17 till400 kronor per år.

Beredning

Motion 2010-01-26 från Inge Löfgren (MP).
Kommunfullmäktigesprotokoil2010-01-28, § 13.
Samhällsbyggnadsfoivaltningenstjänsteskrivelse 2010«03-19.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

gt med beaktande av vad som framkommit i samhällsbyggnadsförvaltningens
tjänsteskrivelse samt det faktum att parkeringsavgifter i Lysekil endast tas ut
under en mindre del av året, beslutarkommunfullmäktigeatt avslåmotionen.
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§77

MEDBORGARFÖRSLAGOM PLACERINGEN AV GRANITSKULPTUREN
”SILLEN” I NORRA HAMNEN

Dnr: LKS 10-93-866

Rosita Harrisson, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-03-12 föreslagit, att granitskulpturen
”Sillen” i Norra hamnen", orn den kommer att vara kvar, flyttas i sin fulla längd åt söder för att
bättre komma till rätta. Arendet har remitterats till samhällsbyggnadsföryaltningen.
Av sainhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse framgår bland annat att placeringen av
skulpturen är att betrakta som en tillfälligpreliminär lösning. Den slutgiltigaplatsen kommer
att bestämmas senare i samband med att övrig utsmyckning och andra anordningar i Norra
Hamnen placerasut.

Beredning

Medborgarförslag från Rosita Harrisson, Lysekil,2010-03-12.
Samhällsbyggnadsfölvaltningenstjänsteskrivelse 2010-03-19.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

ät med hänvisning till vad samhällsbyggnadstörvaltningen anföit i sin
tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.
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§73

LOKALFÖRSÖRJNING SAMT TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERFÖR
INTERNHYRORAVKOMMUNALA LOKALER

Dnr: LKS 10-21-057

Utredningen om ägande och förvaltning av kommunens verksamhetsfastighetei*överlämnades
till kommunen och LysekilsBostädei' 2008-06-26. Utredningen behandlades av

kommunstyrelsen vid sammanträde2008-09-03, § 149.

inom ramen för denna utredning utarbetades ett förslag till ”Tillämpningsföreskrifter för
intemhyror av kommunala lokaler”. Förslaget innehåller riktlinjer for 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 °”Tillämpningsföreskriftei' för internhyror av konmrunala lokaler” 2008-05-08,
reviderad 20 l 0-04-09.
Ledningsutskottets protokoll 2010-01-20, § 12.
Kommunstyrelsensprotokoll 2010-03-03, § 47.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

a_tt fastställa förslag till °”Tillämpningsforeskriñer* för internhyror av kommunala
lokaler” 2008-05-08, reviderad 2010-04-09, samt

a_tt samtidigt upphäva tiidgare tillämpningsföreskrifter antagna av

kommunfullmäktige i mars 2004.
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§79

KOMMUNALFÖRBUNDETFYRBODAL- ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2009

Dnr: LKS 10-133-042

Kommunalförbundet Fyrbodal har överlämnat årsredovisning, förvaltningsrevision och
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009. Revisorerna har tillstyrktatt årsredovisningen
godkänns och att förbundsdirektionenbeviljasansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beredning

KommunalförbundetFyrbodals skrivelse 2010-04-13 med årsredovisning 2009, revisions PM
och revisionsberättelse.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att godkänna KommunalförbundetFyrbodals årsredovisning för år 2009, samt

att beviljaförbundsdirektionenansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
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§ 80

INFÖRANDE AV”EN TILL EN” - KONCEPTETI GYMNASIESKOLAN OCH
VUXENUTBILDNINGEN

Dnr: LKS 10-164-609

Enligt visionen ñån statliga IT kommissionen i början av 1990 talet skulle varje lärare och
elev ha en egen bärbar dator att använda i undervisningen. Falkenberg, Göteborg,
Katrineholm,Nacka, Sandviken, Staffanstorp, Stenungsund, Umeå och Västerås är några orter
som har infört bärbara datorer i skolan.

Lysekils gymnasieskola önskar införa "en till en” - konceptet med MAC datorer till elever
och lärare under 2010 för att förändra sitt pedagogiska arbetssätt, utjämna socioekonomiska
skillnader mellan olika elevgrupper samt att bibehålla och öka sin attraktionskraft i
konkurrens med andra skolor.

Fiberkabel och accesspunkter kommer att skötas av Lysekils kommuns lT-enhet.
Gymnasieskolans administratörer och rektorer kommer att som idag vara kvar i det
administrativanätverket.

Förvaltningschefen och IT-strategen har 2010-04-20 överlämnat en utredning i ärendet.

Beredning

Förvaltningschefen och lT-strategens utredning 2010-04-20, med förslag tillbeslut.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): återremiss för kompletterandeutredning.

Roland Karlsson (Fp): att godkänna, att från och med höstterminen 2010 införa ”en till en” -
konceptet på försök under 3 år inom gymnasie- och vuxenutbildningen,samt att uppdra åt
gymnasiechefen att i samarbete med IT-enheten och kommunens inköpsfunktion genomföra
en upphandlingenligt ”en tillen” w konceptet.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på förslaget ñån
förvaltningschefen och IT-strategen mot Roland Karlssons yrkande.

JUSTERING Sign:

kk “



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-04-28 9 (3 l)
 

Propositonez'

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

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons yrkande mot förslaget från
förvaltningschefen och IT-strategen och finner, att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
Roland Karlssons yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna, att från och med höstterminen 2010 införa ”en tillen” -« konceptet på
försök under 3 år inom gymnasie- och vuxenutbildningen,samt

att uppdra åt gymnasiechefenatt i samarbetemed IT-enheten och kommunens
inköpsfunictiongenomföra en upphandlingenligt ”en tillen” - konceptet.
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§33

PROGRAMSAMQÅD ENLIGT 5 KAP 20 § PLAN- OCH BYGGLAGEN
DETALJPLANFOR NORRA HAMNSTRANDEN,GARILESTAN25:1 M.FL.
LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 08-512-219

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett program för detaljplan för Norra
Hamnstranden, Llpprättat 2010-04-08. Programmet föregår ett detaljplanearbetemed syfte att

genom normalt planforfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap 23 §, utreda
förutsättningarna for att reglera markanvändningen i Norra Hamnen för bostäder och
centrurnändamâl. Förslaget innebär en omvandling av industrimarksamt iansprälctagande av

vattenområde. Området används for närvarande huvudsakligen för kontors- och
industriverksamhet.

Ärendet har översänts för kännedom och eventuellt yttrande.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-14.

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt notera tillprotokollet att ärendet varit utsänt for samråd.
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§82

PROGRAMSAMEÃD ENLIGT 5 KAP 20 § PLAN- OCH BYGGLAGEN
DETALJPLANFOR SÖDRA HAMNEN 1:114 M.FL.LYSEKILSKOMMUN

Dnr: LKS 09-326-219

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Rådhuset Arkitekter AB utarbetat ett

program för detaljplan för handelsområde, Södra Hamnen 1:114 mil. upprättat 201003-15.
Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede av planprocessen belysa förutsättningarna
for att ändra ett industriområde till ett handelsomrâde. Handelsområdet ska inrymma butiker,
kontor och service samt strandpromenad och bryggor för båttilläggning. Programmet ska
också beslysa vilka konsekvenser som ändringen kan medföra och vad som måste utredas
vidare i ett fortsatt planarbete.

Ärendet har översänts för kännedom och eventuellt yttrande.

Beredning

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-15.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera tillprotokolletatt ärendet varit utsänt for samråd.

JUSTERING sugs'- 
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§83

NYTTJANDERÄTTSAVTALMED LEVAI LYSEKILAB

Dnr: LKS 10-149-255

Som en följd av överlätelseavtal rörande VA-Verksamhetsamt gata, park, natur och fritid som
kommunen och LEVA i Lysekil AB tecknat, har parterna enats om att reglera nyttjandet av

utrymme i allmän platsmark och annan kommunen tillhörig mark, genom ett förslag till
nyttjanderättsavtal.

Beredning

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2010-0440.

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt att teckna nyttjanderättsavtal med LEVA i Lysekil AB i enlighet med upprättat
förslag.
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§84

ANLÄGGNINGSARRENDEMED LEVA I LYSEKILAB

Dnr: LKS 10- l 50-261

Som en följd av de överlåtelseavtai rörande VA-verksamhetsamt gata, park, natur och fritid
som kommunen och LEVA i LysekilAB tecknat, har palterna enats om att reglera nyttjandet
av utrymme i allmän platsmarkoch annan kommunen tiilhörig mark, genom ett förslag till
anläggningsarrende.

Beredning

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-20.

Kommunstyrelsen beslutar

at; teckna avtal om anläggningsarrende med LEVA i Lysekil AB, i enlighet med
upprättat forslag.
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§35

UPPLÄTELSE AVTOMTRÄTTINOM DEL AVFASTIQHETENSKAFTÖ-BACKA
3:351 FOR RESATURANGVERKSAMHET,PELLES ROKERI

 

Dnr: LKS 10-142-256

Lysekils kommun äger fastigheten Skaftö-Backa 3:351 i Grundsund. Inom fastigheten har
Pelles Rökeri sin Verksamhetmed restaurangbyggnadoch rökeri.

Pelles Rökeri startade som ett småskaligt rökeri 1970 och har idag utökat sin verksamhet till
att förutom rökeri även bedriva restaurang, café och catering. Restaurangverksanmetenligger
i direkt anslutning till bryggområdet vid inloppet till Grundsund. Rättigheten till marken
Llpplåts idag genom anläggningsarrende som tecknades mellan paiterna 1999-05-25 med en

årlig avgäld på cirka 3 000 kronor. Kommunen erhöll under Våren 2004 en skriftlig förfrågan
från Per-Eric Larsson och Amiika Dahlberg om att få friköpa marken under
restaurangbyggnaden.

Förslag till tomträttskontrakt gällande del av fastigheten Skaftö-Backa3:351 har upprättats.

Beredning

Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2010-04-14.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): bifalltillutvecklingsenhetens forslag.

Kommunstyrelsen beslutar

ag godkänna upprättat forslag till avtal om tomträttskontrakt mellan Lysekils
kommun och Pelles Rökeri för restaurangverksamheteninom del av fastigheten
Skaftö-Backa3:351.
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§86

FÖRSÄLJNINGAVDEL AVFASTIGHETENSKAFTÖ-BACKA3:351 FÖR
PERSONALBOSTAD,PELLES ROKERI

Dnr: LKS 10-143-253

Lysekils kommun äger fastigheten SkaftÖ-Backa3:351 i Grundsund. Inom fastigheten har
Pelles Rökeri sin Verksamhetmed restaurangbyggnad/rökerioch personalbostad.

Personalbostaden ligger i korsningen Skogen - Dammenvägen. Per-Eric Larsson och Annika
Dahlberghar efter att de köpt och renoverat byggnaden använt den som personalbostad tillsin
restaurangverksamhet.Byggnaden står på ofri grund och det finns ingen skriftlig rättighet till
marken. Kommunen erhöll under hösten 2007 en forñågan ñ°ån Per-Eric Larsson och Annika
Dahlbergom att få friköpa markenunder personalbostaden.

Utvecklingsenheten har utrett förutsättningarna för att sälja marken och ser inget hinder i en

försäljning. Enligt gällande detaljplan ligger personalbostaden på mark för bostadsändamâl.
Personalbostadsfastigheten skall avstyckas så att arealen i princip motsvarar personal-
bostadens byggnadsarea.

Förslag tillköpeavtal gällande del av fastigheten Skañö-Backa3:351 har upprättats.

Beredning

Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2010-04-14, med forslag till beslut.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): åter-remiss for kompletterandeutredning.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillTorbjörn Stenssons återremissyrkande.

Mats Karlsson (Fp): bifalltillutvecklingsenhetens förslag.

Ronald Rombrant (LP): bifalltillTorbjörn Stenssons återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Torbjörn Stenssons m. fl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på Mats Karlssons yrkande
att bifallautvecklingsenhetens forslag.
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Stenssons mil. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Torbjörn Stenssons mil.
återremissyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

ä återremittera ärendet för kompletterande utredning.
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§87

KOMPENSATIONFÖR KOSTNADERI SAMBAND MED UTBYGGNADENAV
KLIPPGATAN

Dnr: LKS 10-25-251

I juli 1974 antogs en ny detaljplan för kvarteret Tulpanen och Syrenen i Lysekils kommun.
Detaljplanen innebar att tre tomter kunde bli byggbara genom att Klippgatan förlängdes.
Senare samma år skrevs ett exploateringsavtal mellan kommunen och ägarna till fastigheterna
Slätten 1:69 och Slätten 1:73. Ägaren till fastigheten Slätten 1:79 tillfrågades men ville inte
delta.

Avtalet innebar bland annat att exploatörerna gemensamt skulle bekosta planering,projektering och anläggandet av Klippgatans förlängning. l gengäld skulle exploatörerna
slippa erlägga anslutningsavgift för VA när de bebyggde sina fastigheter. Kommunen skulle
också överlämna den gatubyggnadskostnadsamt kostnad för VA-anslutningsom kunde tas ut
av fastigheten Slätten 1:79.

Exploatörerna har vid flera tillfällenkontaktat kommunen och krävt den ersättning som de
anser att de enligt avtalet har rätt till. Lysekils kommun har endast fullgjort sitt åtagande
enligt exploateringsavtaleti den del som gäller återbetalningav anslutningsavgiftfor VA.

Beredning

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-15.

Kommunstyrelsen beslutar

gt Lysekilskommun kompenserar exploatörernamed 50 000 vardera, i enlighet med
vad som redovisas i samhällsbyggnadsfoivaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-15.
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§ 88

FÖRSÄLJNINGAVMARKTILLFASTIGHETENSÖDRA HAMNEN 1:114

Dnr: LKS 10-151-253

Gulhnarens Egendoms AB, nedan kallad Köparen, äger fastigheten Södra Hamnen 1:114
(gamla FramFood-tomten). De har framställt önskemåi om att lön/ärva cirka 5 770 m2 av

kommunens fastighet Södra Hamnen 1:115.

Köparen nyttjar området redan idag och marken upplåts genom arrendeavtal som tecknades
2000-10-12. Arrendeavtaletär uppdelat i två markomrâden,A och B. Det är endast område A
som skall säljas medan område B skall arrenderas ut som tidigare. Den årliga avgälden för
område A är cirka45 000 kronor.

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av fastigheten Södra
Hamnen 1:115 har upprättats.

Beredning

Samhäilsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-0420.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): återremiss i avvaktan på detaljplanens färdigställande.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltill samhällsbyggnadsforvaltningensförslag.

Mats Karlsson (M): bifalltill Jan-OlofJohanssons yrkande.

Torbjörn Stensson (S): bifalltillRonald Rombrants åtelremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Ronald Rombrantsmfl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på Jan-Olof Johanssons mil.
yrkandeatt bifallasamhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mfl. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag.

Omröstning begäres.
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Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för bifalltiilRonald Rombrants mil. åteiremissyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster och 3 nej-röster, att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Johanssons mil. yrkande att bifalla samhälls-
byggnadsföivaltningensförslag och finner att kommunstyrelsen beslutaratt bifallaförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

gg godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan
Lysekils kommun och Guilmarens Egendoms AB inom del av fastigheten Södra
Hamnen 1:115, i enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-
04-20.

Reservationer

Skriftlig reservation från Torbjörn Stensson (S) och Anders Nilsson (S).
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'

OMRÖSTNINGSBILAGA
Ärende Försäljning av marktill fastigheten Södra Hamnen 1:114

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö

Torbjörn Stensson

Ronald Rombrant

Per-Eric Larsson

Per-Åke Johansson

Carin Friberg
Christina Rörvall-Dahlberg
Gerd Persson

Ann-Mari Söderström

Thommy Collén

Anneli Strand

Lars-Erik Johansson

Inge Löfgren
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Reservation

Konnnunstyrelsens beslut2010-04-28 dnr LKS 10-151-253, försäljning av
marktill fastigheten Södra Hamnen 1:114

Hämed reserverar vi oss mot beslutetatt sälja ovanstående maricotnrådetillGullmarens
Egendoms AB.Anledningen är följande:
Vid KS sannnanträde redovisades att ägaren till den s.k Fram-Foodstomten, Gulhnarens
Egendoms AB, redan idag nyttjar området genom arrendeaxrtal tecknat 2000-10-12. Hela
området, Södra Iiamnert l:i14 nLfl är föremål för ett detaljplanearbete.Ett program för detta
har utarbetats för att i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen, belysa förutsättningarna för att
ändra nuvarande industriområde tillett ltandelsorairâde. Handelsoinrådet skall inrymma
butiker, kontor och service samt strandpromenadoch bryggor lör båttilläggning.Prograamnet
skall också belysavilkakonsekvensersom ändringen kan medföra och vad som måste utredas
vidare i ett fortsatt planarbete.
Området som genom KS beslut nu avyttras tiilGulimarens Egendotns AB,är det som ligger
itärmast kajkaittett. Priset är satt till 120 l-:r/m2 och total köpeskillinguppgår till 692.400 kr.
Arealen är 5770 m2.
Eftersom detaljplanearbetet fortfarande är i ett tidigt skede, bland annat krävs omfattande
geotekniska irndersökningar' för att kanna bedöma om det överhuvudtaget är möjligtatt
anlägga strandpromenadoch övriga anläggningar, ansåg vi att det klokaste var att avvakta
försäljning av området tillsman har en bättre överblick över hur omrâdet konnner att gestaltasig. Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlssondp),menade dock att exploatören hade
krävt besked omedelbart. Vid ett uteblivet sådant, fanns det risk att denne skulle lägga ner
hela projektetmed handelseentuim man.
Vi tycker att det är synnerligen amnärkningsvärtatt en enskild fastighetsägare på detta sätt
använder sådana argument som påtryckning,och framförallt finnervi det tragiskt att
majoriteten av de förtroendevalda, som är satta att ta tillvarakomnnrnetts intressen, faller till
föga lör sådanapåtryckningar.
Vid *roteringen röstade ttndertecknade samt Ronald RombranMLP)nej till en försäljning. De
övriga ledamöterna röstade ja.

 
 

il den 29 april 2010

f
.

” 7 øX 44'
(sz-björn Stensson(s) $u/1 0,/
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§89

ANG FASTIGHETERNAULSERÖD 2:116 OCH 2:152 I LYSEKILSKOMMUN.

Dnr: LKS 08-205-214

Ägarna till fastigheterna Ulseröd 2:116 och 2:152 i Lysekils kommun har under plan-
processen for detaljplanen Dalskogen 3, Lysekil, framfört synpunkter till kommunen över att
man befarar olägenheter i form av försämrad Vattenkvalitet (har egen brunn idag) samt

störningar ñån kommande Verksamheter. Dessutom saknar deras fastighet servitut på
tillfartsvägensom går på kommunens mark.

Beredning

Samhällsbyggnadsfoivaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-21.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): bifalltill samhällsbyggnadsföiyaltningensforslag.

Kommunstyrelsen beslutar

g ansluta Ulseröd 2:116 till det kommunal VA-nätet i samband med att detaljplanen
för Dalskogen 3 byggs ut,

gg sätta upp ett stängsel i fastighetsgräns mot det kommande industriområdet,

att kommunen lämnar servitut på tillfartsvägen till förmån för fastigheterna Ulseröd
2:116 och 2:152, samt

att kommunen iordningsställer tillfartsvägen efter arbetsfordon som belastat vägen i
samband med arbetenapå industriområdet.
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§90

YTTRANDETIHLL VÄSTTRAFIKÖVERJPRELIMINÄR
TRAFIKFORSORJNINGSPLAN(TFP) FOR 2011

Dnr: LKS 09-323-501

Västtrafik AB har i skrivelse 2010-03-22 överlämnat preliminär trafikförsöijningsplan för år
2011. I remissen ingår både trafikförsörjningsplanen for affärsområde Fyrbodal och
trafikforsörjningsplan för affärsområde Region.

Lysekilskostnader för kollektivtrafikenär höga. Kostnadsökningamade senaste åren har varit
omfattande. Budgeten för kollektivtrafikenår 2010 uppgår till 15,7 mnkr jämfört med 14,3
mnkr år 2009. Kommunens slutliga kostnad 2009 blev ca 300 tkr lägre än budget och den
första prognosen för år 2010 pekar på en kostnad som Llnderstiger budget med ca 600 tkr.
Detta medför dock, att kommunen for år 2011 måste vara fortsatt restriktiv till utökningar i
trafikutbudet.

Ett forslag till yttrande till Västtrafik över preliminär trafikforsörjningsplan (TFP) för 2011
har tagits fram av administrative chefen.

Beredning

Preliminär trafikförsörjningsplanfrån VästtrafikAB, daterad 2010-03-22.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-04-19.

Kommunsstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över trañkförsörjningsplanen i enlighet med administrative chefens
tjänsteskrivelse.
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§ 91

KONCEPTINRIKTNING FÖR UPPLEVELSECENTRUMOCH DEN FORTSATTA
UTVECKLINGSPROCESSEN

Dnr: LKS 10-153-879

Under 2009 ingick Lysekils kommun en partnerskapsöverenskommelse for projekt IKON
(INTERREGIONALT KULTUROPPLEVELSES NÄTVERK). IKON är ett Interreg IV
projekt som medñnansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Lysekils del i detta
projekt berör etablerandet av ett Upplevelsecentrum i Lysekils kommun. Under 2009
anställdes Cia Lantz som projektledare för Upplevelsecentrum.
Upplevelsecentrum skall främja besöksnäringenpå heiårsbasis och utgöra ett nav för alla de
turistiska aktiviteter och sevärdheter som återfinns i Lysekilskommun.

Utställningskonceptet och byggnad skall knyta an till Lysekils kulturhistoria, nutid och
framtid. Analys av vilkentematisk inriktning som bäst möter de ovan nämnda kriterierna har
gett vid handen att detta är ”Skageraks Sjörövare”. Temat ger goda möjligheter att integrera
historiskt och kulturellt Viktiga företeelser som bland annat sillenoch stenen.

Beredning

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 20 l0-04-21.

Kommunstyrelsenbeslutar

ät godkänna den i tjänsteskrivelsen nämnda inriktningen, samt

ät godkänna den vidare processen med att ta fram forslag på lokalisering, storlek,
utseende samt möjliga ñnansieringslösningar.
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§92

MÅL FÖR KOMMUNSTYRELSENSVERKSAMHETSOMRÅDE

Dnr: LKS 10-172-012

Verksamhetsplanmed mätbara mål 2010 for kommunstyrelsens Verksamhetsområde
redovisas.

Beredning

Ekonomienhetens forslag tillverksamhetsplan.
Ledningsutskottets protokoll 2010-04-14, § 39.

Kommunstyrelsen beslutar

ä anteckna redovisning av verksamhetsplanmed mätbara mål 2010 for
kommunstyrelsens verksamhetsområdetillprotokollet.
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§ 93

ÅTGÄRDSFÖRSLAGFÖR ATTMINSKA BALANSEN ÖVER OBESVARADE
MEDBORGARFÖRSLAG

Dnr: LKS 10452004

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-31 redovisade kommunledningskontoret en

förteckning över obesvarade medborgarförslag per 2010-03-22. Efter att ha tagit del av

förteckningen beslutadekommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoretatt till nästa
sammanträde med styrelsen utarbeta åtgärdsförslag för att :minska balansen över obesvarade
medborgarförslag.

Beredning

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-04-20 med åtgärdsforslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kommunledningskontoretsåtgärdsforslag, samt

att förslaget att avskriva tre äldre medborgarförslagutgår.
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§94

[ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inkomnaskrivelser m m :

A. Sveriges Kommuner och Landsting: Framtidens utmaning- välfärdens långsiktiga
finansiering

B. Samordningsförbundet Norra Bohuslän: Verksamhetsberättelse2009

Kommunstyrelsen beslutar

att anteckna redovisning i protokollet.
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§95

REDOVISNINGAVDELEGATIONSBESLUT

Dnr: -

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspännaz*på samn1anträdesb0rdet:

Ledningsutskottets protokoll- 2010-03-23, 2010-04-14
Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - forköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande e övriga delegationer -

Kommunchefensdelegationer -n nr 4/2010
Administrativechefens delegationer-nr 7-8/2010
Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer - m'

Inköpssamordnarensdelegationer-
Personalohefens delegationer - (vidaredelegationtillpersonalsekr) -
Hamnchefens delegationer «

Fastighetschefens delegationer -

Mark-och exploateringsingenjörensdelegationer -

IT-chefens delegationer -

Utredningsingenjörensdelegationer -

Utvecklingschefens delegationer -

Kommunstyrelsen beslutar

g godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den
28 april 2010, § 95.
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§96

REDOVISNINGAVBOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL

Dnr: -

Anmälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt
samlingspärmaz'på sammanträdesbordet:

Lysekils Stadshus AB, Protokoll -

RAMBO AB, Protokoll - 2010-03-11
LEVA i LysekilAB, Protokoll -

LysekilsBostäderAB, Protokoll - 2009-06-02,2009-08-26
Havets Hus, Protokoll-
Lysekils Stuveri AB, Protokoll-
LysekilsHamn AB, Protokoll-
KolholmarnaAB, Protokoll -«

Kommunala Pensionärsrådet-
Kommunala Handikapprådet-

Kommunstyrelsen beslutar

att_ godkänna redovisningen av de bolags- och rådsprotokoll som förtecknas i
protokoll den 28 april 2010, § 96.
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§97

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Följande ärenden foredrages muntligt på dagens sammanträde:

o Conny Johansson, LEVA i LysekilAB /Maria Olsson, LEVA i LysekilAB:

Redovisning av bokslut 2009

o Tor Carlsen, LysekilsHamn AB:

Redovisning av bokslut 2009

o Torbjörn Karlsson, Lysekilsbostädei*AB:

Redovisning av bokslut 2009

Kommunstyrelsen beslutar

g notera infonnationeni protokollet.
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§ 98

SKRIVELSEFRÅN RONALDROMBRANT MED FRÅGORKRING KOMMUNENS
LÅNESKULD

Dnr: LKS 10-165-049

Ronald Rombrant (LP) aktualiserar i skrivelse 2010-04-26 ett antal frågeställningar kring
komunens låneskuld.

Kommunstyrelsen beslutar

att anteckna tillprotokollet att frågeställningarnadiskuteras.

Protokollsanteckning

Skriftliganteckning tillprotokollet lämnas av Ronald Rombrant (LP).



LKS 2010-04-28

Protokollsanteckning

1. Kommunstyrelsenhar tidigare uttalat att en månatlig ñnansrapport skall bifogasvarje
KS-kallelse.Eftersom detta inte följts antecknas härmed att en detta fortsättningsvis
skall ske.

2. Kommunstyrelsen har tidigare uttalat att den besparing i 2010 års budget på
administrativ verksamhet i konnnunenskulle avrapporteras efter varje tertial. Noteras
här att första avrapportering skall ske senast vid KS-mötet 2010-06-02.

Lysekil2010-0448

 


