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LYSEK. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KoN' N' U N

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2010-06-30 Kl. 13.00 - 17.30

Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Beslutande
 

Roland Karlsson (FP), ordf Per-Åke Johansson (FP)
Yngve Larsson (FP) Gerd Persson (M)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf Anneli Strand (S)
Jan-Olov Johansson (S)
Anita Lannesjö (S)
Torbjörn Stensson (S)
Anne-Marie Söderström (S)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän: Icke tjänstgörande ersättare:

Anne-MarieMattsson, sekreterare Christina Rörvall-Dahlberg(C), §§ 123-131, 133-135,
Lena Fischer, kommunchef 141
Ola Ingevaldson, administrativ chef Lars-Erik Johansson (S)

Inge Löfgren (MP), §§ 123-130, 132, 134-144

Paragrafer: 123 - 144

Sekreterare:
l (i

,haAggglggâgááargsggg' ' """"

Ordförande:
' i

Justerare:

Anita Lannesjö

ANSLAGSBEVES:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunkansliet

Sannnanträdesdatum:
R

Justeringsdatum:
Anslagsdatum: Arlålaââliâänedtâåâålfle: w

 
Bevis om tillkännagivandeav justering:
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Ovrigamedverkande:

Peter Ahlberg,AME, § 141

Julia Lundwall, socialförvaltningen, § 141

Olof Österberg, samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 13 0-13 1, 13 5 -13 9

Sara Ohlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, § 138

Eva-Lott Swahnström, ekonomienheten, §§ 132, 140
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§ 123

MOTION OM ATTSKAPAETTBÅTMUSEUM I NORRA HAMNEN

Dnr: LKS 10-203-141

Hans Nordlund (M) har i motion 2010-05-25 föreslagit, att kommunen snarast inleder en

planering för ett båtmuseum i Norra Hamnen.

Kommunfullmäktigehar remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Näringslivsenheten skriver i sitt yttrande, att enhetens arbete med ett upplevelsecentrum har
fokus på kommunens kulturhistoria genom tiderna och i planerna ingår även en

vattenanknutendel med båtar från förr och nu, där det skall fmnas möjligheter för besökarna
att få upplevelser ute tillhavs eller Vid kaj.

Beredning

Motion från Hans Nordlund (M) 2010-05-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 20 l 0-05-27, § 5 8.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-06-02.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16,76.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g med hänvisning tillnäringslivsenhetens yttrande anse motionen besvarad.

.FUSTENG Sign;
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§ 124

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSKAPAEN UPPLEVELSEVANDRINGI
LYSEKILSSTAD

Dnr: LKS 10-195-149

Ulla Henriksson, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-05-17 föreslagit, att kommunen
medverkartillatt skapa en upplevelsevandringi Lysekilsstad.

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Näringslivsenhetens skriver i sitt yttrande, bland annat, att i pågående arbete med ett

upplevelsecentrum ingår även att titta på olika upplevelsevandringar, där man med hjälp av

modern teknik kan ge besökarna en intressant, lustfylld och spännande upplevelse kring
intressanta områden i kommunen. Idéerna i medborgarförslaget kommer att tas tillvara i det
pågående utvecklingsarbetetoch projektledaren för upplevelsecentrum kommer att ta kontakt
med förslagsgivaren for fortsatt idéutbyte.

Beredning

Medborgarförslag från Ulla Henriksson, Lysekil,2010-05-17.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-05-27, § 59.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 20 l 0-06-02.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 75.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att med hänvisning till näringslivsenhetens yttrande anse medborgarförslaget
besvarat.

,ras-smarrig Sign:
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§ 125

MEDBQRGARFÖRSLAGOM ATTANLÄGGA EN FARTDÄMPANDE
FORHOJNING PÅ GRÄNSGATAN

Dnr: LKS 10-125-319

Marianne Madsen, Lysekil,har i medborgarförslag 2010-04-07 föreslagit, att man anlägger en

fartdämpande förhöjning en bit ovanför krönet på Gränsgatan.

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunen har sänkt
hastighetsgränsen i området till 30 km/timefter studier av trafikmiljön. Om överträdelser sker
mot hastighetsgränsen är det en polisiär fråga.

Beredning

Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil,2010-04-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-04-22, § 42.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-27.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 73.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att avslåmedborgarförslaget.

ÃEETELTERENG Sign: 
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§ 126

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSÄTTAUPP SOPTUNNORPÅ
FÖRENINGSGATANOCH GRÄNSGATAN

Dnr: LKS 10-124-459

Marianne Madsen, Lysekil,har i medgborgarförslag 2010-04-07 föreslagit, att man sätter upp
soptunnor på Föreningsgatan och Gränsgatan, framför allt under sommarperioden.

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande att sträckorna utgör ett gångstrålç
mellan Norra Hamnen och Havets Hus-området och att kommunen kommer att se till att

sopkärl sätts upp inför sommarsäsongen.

Beredning

Medborgarförslag 2010-04-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-04-22, § 41

.

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-27.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 72.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

_at_t bifallamedborgarförslaget.

ÃUSTTEFRENG Sign;
 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-30 7 (27)
 

§ 127

MEDBORGARFÖRSLAGOM PARKERINGSPLATSERPÅ ÖVRE KUNGSGATAN

Dnr: LKS 09-457-514

Per Tengberg,Lysekil, har i medgborgarförslag 2009-12-14 föreslagit vissa åtgärder for att

förbättra parkeringssituationenpå övre Kungsgatan.

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande att för att få en bättre efterlevnad av 30-

minutersregeln på övre Kungsgatan krävs regelbunden parkeringsövervakning.
Parkeringsplatsernafinns markerade genom stenläggning. Att parkering sker inom markerad
plats kontrolleras också vid parkeringsövervakningen. Parkeringsövervakning i Lysekil sker
för närvarande endast under tre månader per år, dvs sommartid.

Beredning

Medborgarförslag 2009- l2-14. z

Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12- l7, § 169.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 201 0-05-27,
Ledningsutskottets protokoll 20 l 0-06-l 6, § 71

.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

a_ü med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.

QEEJWFEREFQG Sign: fä å r 
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§ 128

MEDBORGARFÖRSLAGOM FLER PAPPERSKORGAR

Dnr: LKS 08-248-339

Ibrahim Sharif, Lysekil, har i medborgarförslag 2008-06-03 föreslagit att fler papperskorgar
placerasut i Lysekilunder sommarsäsongen.

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande att det vid arrangemang av olika slag i

Lysekils tätort kompletteras med extra sopkärl.

Beredning

Medborgarförslag 2008-06-03.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-06-12, § 86.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-27.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 70.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

a_tt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en översyn av den offentliga
miljÖn om att eventuellt förtäta placeringenav papperskorgar, samt

att med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande i övrigrt anse

medborgarförslagetbesvarat.

ÃUSTERÃNG Signgvør» i,
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§ 129

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTINFÖRA PARKERINGSFÖRBUDI BACKEN
NED TILLBOWLINGHALLEN

Dnr: LKS 09-456-514

Per Tengberg, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-12-14 föreslagit, att parkeringsförbud
införs i backenned tillbowlinghallen.

Kommunfullmäktigehar remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Fastighetschefen skriver i sitt yttrande bland annat att då Vägen är smal och backenbrant ses

det som naturligt att man inte parkerar där. Efter kontroll med kommunens trafikansvariga
finns inga hinder att det sätts upp ett parkeringsförbudpå aktuell sträcka. Mitt i backen finns
en ficka där man anser att förbudet inte skall gälla.

Beredning

Medborgarförslag från Per Tengberg,Lysekil,2009-12-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, § 168.
Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2010-05-07, ink. karta över aktuellt område.
Ledningsutslçottetsprotokoll 2010-06-16, § 69.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att att bifallamedborgarförslaget.

EEE?? i  
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§ 130

DETALJPLANFöll VANDRARHEMINOM _QMRÅDET LYCKANSSLIP - DEL AV
SKAFTO-FISKEBACK1:170 M.FL,FISKEBACKSKIL,LYSEKILSKOMMUN -

ANTAGANDEHANDLINGENLIGT 5 KAP 29 § PLAN- OCH BYGGLAGEN

Dnr: LKS 10-98-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbete med RådhusetArkitekterutarbetat ett förslag
till detaljplan för Vandrarhem inom området Lyckans Slip, del aV Skaftö-Fiskebäck 1:170
mil., Fiskebäckskil, upprättat 2010-02-25. Genom planen ges möjlighet att uppföra ett
Vandrarhem inom området Lyckans Slip. Planområdet omfattar också en befintlig
konferenslokal som ges ändamålet hotell, Vandrarhem, konferens. Inom övriga delar aV

planen är ändamåletfortsatt småindustri.

Beredning

Antagandehandling 2010-02-25 med miljö- och byggnadsnämndens utställningsutlåtande
2010-04-23 och Samrådsredogörelse 2009-04-16.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-05-06, § 118.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

ü i enlighet med 5 kap 29 § plan- och bygglagen, anta detaljplan för Vandrarhem
inom området Lyckans Slip, del av Skaftö-Fiskebäck 1:170 mil. Fiskebäckskil,
upprättad 2010-02-25.
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§131

DETALJPLANFÖR NORRA TRONEBACKEN,LYSE-FISKEBÄCK2:10 M.FL.
LYSEKILSKOMMUN - ANTAGANDEHANDLINGENLIGT 5 KAP 29 § PLAN-
OCH BYGGLAGEN

Dnr: LKS 09-250-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utarbetat ett förslag tilldetaljplan för Norra Tronebacken,
Lyse-Fiskebäck 2:10 mfl., daterat 2010-01-19. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
utbyggnad av ca 70-100 bostäder inom Norra Tronebacken. Planen medger utbyggnad av

friliggande villor, parhus, radhus eller mindre flerbostadshus. Målsättningen är att skapa ett

nytt attraktivt småhus- och flerbostadsområde i en vackernaturmiljönära Gullmarn.

Detaljplaneförslagethar varit utställt under tiden 2010-01-25 till2010-02-22.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningensantagandehandling2010-03 -25.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-06-10, § 145.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP): återremiss för att omarbeta detaljplanen i avsikt att minska
planområdet i den södra delen.

Torbjörn Stensson (S), Mats Karlsson (M), Yngve Larsson (FP) och Jan-Olof Johansson (S):
bifalltillmiljö- och byggnadsnämndens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Ronald Rombrants återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på Torbjörn Stenssons mfl.
yrkandeatt bifallamiljö- ooh byggnadsnämdens förslag.

Propositioner

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

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Stenssons mfl. yrkande att bifalla miljö- ooh
byggnadsnämndens förslag ooh finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt bifallaförslaget.

JUSTERÃNG Sigill-å”
g 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-30 12 (27)
 

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

g i enlighet med 5 kap 29 § plan- och bygglagen, anta detaljplan för Norra
Tronebacken,Lyse-Fiskebäck2: 10 mfl. Lysekil.

.EEETE 
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§ 132

KOMMUNINVEST- INBJUDANATTTECKNAFÖRLAGSLÅN

Dnr: LKS 10-224-045

Lysekils kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har snabbt
utvecklats tillatt vara den största långivarentillkommunsektorn i Sverige och uppfattas både
i Sverige och internationelltsom Kommungäld.

Kommuninvest ekonomisk förening har vid årsstämman 2010-03-25 beslutat förstärka
kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett

förlagslånpå högst l 000 mnkr från medlemmarnai förening. Föreningen avser därefter att i
sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka
kapitalbasens storlek tillatt motsvara minst 1 procent av balansomslutningensenast 2012.

Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i
föreningens förlagslån enligt bilagd skrivelse. Erbjudandet kan endast utnyttjas av

medlemmarna.

Beredning

Skrivelse från Kommuninvest, 201 0-03-3 0.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 20 1 0-05-2 8.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 77.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) och Ronald Rombrant (LP): bifalltill ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 2,6 mnkr
enligt de villkorsom framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010,

att placeringen i förlagslånet finansieras i första hand genom att använda kommunens
likviditetsöverskott, i andra hand genom upplåning, samt

att lämna en bindande teckningsanmälan och genomföra denna utlåning med det
lånebelopp som tilldelats kommunen samt att vid behov uppta lämplig
finansieringav utlåningen.

EES", 
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§133

BEGÄRAN OM LAGLIGHETSPRÖVNING FRÅN IN__GE _LÖFGREN, LYSEKIL,
AYSEENDE KOMMUNSTYRELSENSnEsLUT OM FORSALJNING AV MARK I
SODRA HAMNEN (FORVALTNINGSRATTENSMÅL NR 12052-10)
 

Dnr: LKS 10-151-253

Inge Löfgren, Lysekil,har i skrivelse tillFörvaltningsrätten i Göteborg 2010-05-20 begärt, att

rätten laglighetsprövar kommunstyrelsens beslut 2010-04-28, § 88, att godkänna
överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lysekils kommun och Gullmarens
Egendoms AB inom del av fastigheten Södra Hamnen 1:115.

Förvaltningsrätten har berett Lysekils kommun möjlighet att yttra sig över Löfgrens
framställning.

Beredning

Kommunledningskontoretsförslag tillyttrande, 2010-06-22.

Kommunstyrelsenbeslutar

_att_ avge yttrande tillFörvaltningsrätten i Göteborg, i enlighet med upprättat förslag.

Paragrafen förklarasomedelbart justerad.

 
Ordförande
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§ 134

PENSIONÄRSRABATTPÅ INTRÄDETILL GULLMARSBORG

Dnr: LKS 10-35-822

Siv Öhlin Ogemark har till Folkhälsopolitiska rådet inkommit med synpunkter på
avgiftsnivån vid inträde till Gullmarsborg för pensionärer samt Önskemål om införande av

pensionärsrabatt tillGullmarsborgs simhall.

Kultur- och fritidschefen framför i sin tjänsteskrivelse bland annat att kompletteringar till ny
taxemodell gjorts Vilket innebär att pensionärer numera kan införskaffa s k IOO-kort till starkt
reducerat pris. Kortet som är personligt gäller under två år och berättigar till inträde i både

gym och simhall.

Beredning

Skrivelse från Siv Öhlin Ogemark,2010-01-27.
Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse 2010-03-04.
Bildningsnämndensprotokoll 2010-04-06, § 38.
Ledningsutskottets protokoll 2010-06-16, § 67.

Kommunstyrelsen beslutarenligt ledningsutskottets förslag

ät som svar till Siv Öhlin Ogemark översända kultur- och fritidschefens
tjänsteskrivelse.

.llJSfäRláNåå ,g g
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§ 135

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCKSKIL1:480

(GULLMARSSTRAND)

Dnr: LKS 09-244-214

Fiskebäckskils Hafskuranstalt AB har ansökt om att upprätta en detaljplan för hela
Gullmarsstrandsanläggningen. Kommunstyrelsen lämnade 2009-06-17 planbesked för en del
av anläggningen (ny entré och viss utbyggnad). Sedan dess har en översyn av bolagets
framtida behov gjorts och därvid har framkommit att ytterligare utbyggnadsbehov finns. Ett
flertal detaljplaner gäller for området och för att få en helhetssyn på anläggningen bör en enda
detaljplan eftersträvas som ersätter de nu gällande.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-06-22.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S): bifalltill samhällsbyggnadsförvaltningensforslag.

Kommunstyrelsen beslutar

_aLt som planbeskedmed avseende på l kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) meddela
att prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av

bebyggelsemiljöns utformning får göras genom detaljplanearbete enligt 5 kap
PBL,

g detta planbeskedersätter 2009-06-17 lämnat planbesked,

a_tt planarbetetbekostas av sökanden, samt

att detaljplaneavtalupprättas mellan sökanden och kommunen

EEEFERENG Sign: f 
 ?tåätømw
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§ 136

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR SLÄTTEN1:339 (SLÄTTEVALLEN)

Dnr: LKS 10-23-219

Fastighetsbolaget Lars JM Lindqvist AB har ansökt om att ändra gällande detaljplan for
Slättevallen från idrottsändamåltillbostäder.
Avsiktenär att bygga seniorboende i ett Växthusboende-koncept.

Plan- och exploateringsberedningenhar vid sitt möte 2010-04-22 tillstyrkt att planbesked
lämnas.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 201 0-06-21
.

Ajournering

Ajourneringbegäres och genomförs mellan kl. 16.10 - 16.25.

Yrkanden

Anita Lannesjö (S): avslag på samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå samhällsbyggnadsförvaltningensförslag mot Anita Lannesjös avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag mot Anita
Lannesjös avslagsyrkande och finner, att kommunstyrelsen beslutar att bifalla

samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Omröstning begäres.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalltill samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Nej -röst för avslag.

ümröstningsresultâst

Kommunstyrelsen beslutar med 10 ja-röster och l nej-röst att bifalla samhällsbyggnads-
forslag (se omrüöstningsbilagat).

JEETERENG Sign:
 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-06-30 18 (27)
 

Kommunstyrelsen beslutar

g som planbeskedmed avseende på 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) meddela
att prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av

bebyggelsemiljöns utformning får göras genom detaljplanearbete enligt 5 kap
PBL,

g planarbetetbekostasav sökanden, samt

att detaljplaneavtalupprättas mellan sökanden och kommunen.

rnsrname Sign:
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OMRÖSTNINGSBILAGA
Ärende: Ansökan om planbeskedför Slätten 1:339 (Slättevallen),§ 136

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Arm-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Anne-Marie Söderström

Ronald Rombrant

Per=Eric Larsson Ersättare

Per-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina RörVall-Dahlberg Ersättare

Gerd Persson Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Anneli Strand Ersättare

Klas-GöranHenriksson Ersättare

Birgitta Vikingson Ersättare

Lars-Erik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare
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§ 137

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR DEL AVVÄGERÖD 1:70

Dnr: LKS 10-130-219

Östersidans garageförening har ansökt om ändring av befintligdetaljplan i syfte att öka antalet
garageplatser inom rubricerade fastighet.

Plan- och exploateringsberedningen har vid sitt möte 2010-04-22 tillstyrkt att planbesked
lämnas.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-06-22.

Yrkanden

Gerd Persson (M): bifalltill samhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Kommunstyrelsen beslutar

g som planbeskedmed avseende på 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) meddela
att prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av

bebyggelsemiljöns utformning får göras genom detaljplanearbete enligt 5 kap
PBL,

att planarbetetbekostas av sökanden, samt

a_tt detaljplaneavtalupprättas mellan sökanden och kommunen.
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§ 138

FÖRSÄLJNING AV MARK INOM FASTIGHETERNA SKAFTÖ-BERG 2:165,
SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:2 OCH GRÖNSKULT2:90
Dnr: LKS 10-245-253

Lysekils kommun äger fastigheterna Skaftö-Berg 2:165 och Skaftö-Fiskebäck 1:2. Inom

fastigheterna har Skaftö Golfklubb delar av sin golfanläggning. Skaftö Golfklubb bildades
1963 och har sedan 1994 en 18-håls bana strax söder om Fiskebäckskil. Större delen av

Skaftö golfklubbs anläggning ligger inom deras egen fastighet Röd 1:8 med undantag av cirka
11 ha mark som kommunen äger. Av dessa 11 ha upplåts cirka 5,3 ha idag med
lägenhetsarrende som gäller till och med 2016-08-30 med en årlig avgäld på cirka 2 500
kronor. Resterade del av kommunens markupplåts utan skriftligrättighet.

I samband med att kommunen projekterade Grönskults industriområde behövde kommunen
lösa in mark inom Skaftö Golfklubbs fastighet Röd 1:8, som enligt detaljplanen var allmän
plats. Skaftö Golfklubbvar villigaatt sälja denna marktillkommunen och önskade i samband
med detta att köpa den markkommunen äger som de idag nyttjar för golfanläggningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till överenskommelse om

fasgighetsreglering avseende del av fastigheten Skaftö-Berg 2:165, Skaftö-Fiskebäck 1:2 och
Grönskult 2:90.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-06-22 inkl. förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering.

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av

fastigheten Skaftö-Berg 2:165, Skaftö-Fiskebäck 1:2 och Grönskult 2:90, Skaftö,
Lysekilskommun.
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§l39

ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR KYRKOJORDEN1:1, FISKEBÄCKSKIL

Dnr: LKS 10-84-219

Lysekils kyrkliga samfällighet har ansökt om att ändra gällande detaljplan för
församlingshemmet i Fiskebäckskilfrån allmänt ändamåltillbostäder.

Plan- och exploateringsberedningenhar vid sitt möte 2010-04-22 tillstyrkt att planbesked
lämnas.

Beredning

Samhällsbyggnadsiörvaltningenstjänsteskrivelse 2010-06-21
.,

Kommunstyrelsen beslutar

att som planbeskedmed avseende på l kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL) meddela
att prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av

bebyggelsemiljöns utformning får göras genom detaljplanearbete enligt 5 kap
PBL,

ü planarbetetbekostasav sökanden, samt

att detaljplaneavtal upprättas mellan sökanden och kommunen.
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§ 140

REDOVISNINGAVADMINISTRATIVABESPARINGARPÅ 5 MNKRUNDER ÅR
2010

Dnr: LKS 09-124-040

I beslut om budget för år 2010 beslutade kommunfullmäktige bl.a. att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att inom kommunens totala administration, konsulter samt egen Verksamhet spara 5
mnkr (KF 2009-10-29, § 131). I samband med att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
2010-06-02, § 113, behandlade tertialrapporten per 2010-04-30 att uppdra åt
kommunledningskontoret att skriftligen rapportera läget när det gäller besparingar på
administrationpå 5 mnkr tillkommunstyrelsens sammanträde2010-06-30.

Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse 2010-06-18 redovisat administrativa
besparingarpå ca 5,3 mnkr.

Beredning

Kommunstyrelsensprotokoll 2010-06-02, § l l3.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 20l 0-06-18.

Kommunstyrelsen beslutar

att anteckna redovisningen.
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§ 141

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Följande ärenden föredrages muntligt på dagens sammanträde:

0 Peter Ahlberg,Arbetsmarknadsenheten

Redogörelse för Verksamheteninom Arbetsmarknadsenheten,AME.

0 Julia Lundwall, socialförvaltningen

Lägesbeslcrivning- modulboendet Sivik.

Kommunstyrelsen beslutar

ag; notera informationeni protokollet.
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§ 142

REDOVISNINGAVDELEGATIONSBESLUT

 

Dnr: -

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

Ledningsutskottets protokoll- 2010-06-16
Kommunstyrelsens ordforandeprotolcoll -

Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - Övriga delegationer -

Kommunchefens delegationer- nr 6/2010
Administrativechefens delegationer- nr

Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer - nr

Inköpssamordnarensdelegationer-
Personalchefens delegationer - (Vidaredelegationtillpersonalsekr)-
Hamnchefens delegationer -

Fastighetschefens delegationer -

Mark-och exploateringsingenjörensdelegationer -

IT-chefens delegationer -

Utredningsingenjörens delegationer -

Utvecklingschefens delegationer -

Kommunstyrelsen beslutar

a_t_t godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förteoknas i protokoll den
30juni 2010,§ 142.
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§ 143

REDOVISNINGAVBOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL

Dnr: -

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

Lysekils Stadshus AB, Protokoll -

RAMBO AB,Protokoll -

LEVA i LysekilAB, Protokoll -

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

KommunalaPensionärsrådet- 20 l 0-04-22, 2010-06-17
KommunalaHandikapprådet- 201 0-06-l 7

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av de bolags- och rådsprotokoll som förtecknas i
protokoll den 30 juni 2010, § 143.
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§ 144

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inkomna skrivelser/protokollm m :

A. Länsstyrelsen: Förordnande som notarius publicus. Dnr LKS 08-296-117.

B. Västtrafik:Förnyelse med kundfokus- Västtrañks årsredovisning 2009.

Kommunstyrelsen beslutar

ü anteckna redovisning i protokollet.
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