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”SEK' Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUNS I Y RELSEN

Sammanträdestid: 2010-10-06 kl 9.00-16.15, ajournering kl.
12.00-13.00

Lokal: Borgmästaren, Stadshuset i Lysekil

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf
Yngve Larsson (FP) Icke tjänstgörande ersättare:
Ann-Charlotte Strömwall (FP), §§ 160-176
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf, ej Lars-ErikJohansson (S)
närvarande § 169 samt del av § 160 Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Hans Nordlund (M) Anneli Strand (S)
Jan»Olov Johansson (S)
Anders Nilsson (S)
Anita Lannesjö (S)
Torbjörn Stensson (S)
Anne-MarieSöderström (S)
Ronald Rombrant (LP)

Tjänstemän:

Anna Aronsson, kommunsekreterare
Lena Fischer, kommunchef,närvarande
§§ 160-176

Paragrafer: §§ 159-176

Sekreterare:
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Ordförande: f;
“

Justerare:

Hans Nordlund

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyreisen Förvaringsplats: Kommunkansliet

Sammanträdesdatutn:2010-10-06 Justeringsdatuni: 2010-10-18
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Övriga närvarande
Josefin Kaldo, plan- bygglov- och mätenhetscheñ § 159, §§ 167-168
Susanne Kristensson, chef for Verksamhetsstöd, § 166
OlofÖsterberg, utvecklingsenheten, §§ 167-168
UlfEriksson, ekonomichefi Tanums kommun, § 169
Helena Svensson, ekonom, §§ 160-161 samt § 169
Mikael Pehrsson, controller, §§ 160-161 samt § § 169-171
Marina Bragd Karlsson, upphandlare, § 162
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§ 159 Dnr. LKS 10-060-212

AKTUALITETSFÖRKLARINGAVÖVERSIKTSPLANEN

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 att anta en ny översiktsplan för Lysekilskommun.
Plan- och bygglagen anger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som tydligt visar
kommunens viljeinriktning Vad gäller mark- och vattenanvändingen samt

bebyggelseutvecklingen för hela kommunen. Plan» och bygglagen kräver' också att

Översiktsplanen ska aktualitetsforklarasVarje mandatperiod.

Ronald Rombrant (LP) föreslår att översiktsplanenbör fördjupas avseende Hallindenomrädet.

Ordförande, Roland Karlsson (FP), föreslår att den nya konununstyrelsen ska ha en

gemensam arbetsdag med den nya miljö- och byggnadsnämnden för att få fram ett underlag
för att starta upp arbetetmed översiktsplanen.

Beredning
Förslag tillaktualitetsförklaringav översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse, 2010-09-08.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 101.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktigebeslutar

att aktuaiitetsförklaraÖversiktsplan 2006 (KF 2006-06-21)

att den översiktliga planeringen inom den närmaste framtiden ska ske i enlighet med
aktualitetsförklaringen.

att framtida översiktsplanarbete ska ske utifrån det arbetssätt som beskrivs i
aktualitetsförklaringen.

att möjligheterna tillen fördjupad översiktsplan i Hallinden ska utredas.

Expediering

Konununfullmäktige

JUSTERING Sign: /Ãf/jåü j. ggg) Utdragsbestyrkande:
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§ 160 Dnr. LKS 09-124-040

DELÄRSBOKSLUT

Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2010 samt prognos för
budgetåret 2010.

Kommunens resultat per den 31 augusti är 7,0 miljonerkronor, vilketär 3,8 miljonerkronor
bättre än under motsvarande period förra året.

Prognosen for helåret 2010 redovisar ett resultat på 6,9miljonerkronor.

Beredning
Ekonomienhetens delårsrapport augusti 2010.

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att kommunstyrelsen har tagit del av delårsrapporten och översänder den
tillkommunfullmäktige.

att uppdra åt ekonomienheten att inför kommande redovisningar lämna en samlad
redovisning for kommunstyrelsens verksamheter.

Expediering

Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Kommunchefen

JUSTERING Sign: gi Utdragsbestyrkande:
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§ 161 Dnr. LKS 10212041

UTDEBITERINGFÖR ÄR 2011

Kommunfullmäktigefastställde2010-06-23, § 85, inriktningsramarför budget 2011. Ramarna
för budgeten baseras på en oförändrad utdebiteringom 22:49 kronor.

Kommunstyrelsen kommer att bereda förslaget till budget 2011 den 2010-11-03, varefter
kommunfullmäktige kommer att behandla och besluta om budgeten för 2011 torsdagen den
25 november.

Enligt kommunallagens 8 kap 6 § skall kommunstyrelsen före oktobermånads utgång föreslå
skattesatts för det kommande året.

Med hänvisning till att de beslutade inriktningsramamabaseras på en oförändrad utdebitering
föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa den kommunala
utdebiteringen2011 till22:49 kronor.

Beredning
Tjänsteskrivelse från ekonomienheten,2010-09-21.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktigebeslutar

att fastställa den kommunala utdebiteringen201 1 till 22:49 kr.

Expediering

Kommunfullmäktige

JUSTERING Sign:
i,

Utdragsbestyrkande: 
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§ 162 Dnr. LKS 10313003

UPPDATERADINKÖPSPOLICYINKLUSIVERIKTLINJERFÖR KOMMUNERNA
1 NORRA BOHUSLÃN 2010

Utifrån de lagändringari Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling
inom områden vatten, energi, transporter och posttjänstei' (LUP) som trädde i kraft den 15 juli
2010 måste kommunens policy och riktlinjeravseende upphandlingoch inköp förändras.

Förslag till ny policy och riktlinjer har tagits fram tillsammans med kommunerna i Noira
Bohuslän, vilketinnebär att kommunernakommer att ha likalydandepolicy och riktlinjer.Det
som lagts till för Lysekils kommuns del, är bolagen. Policyn förväntas antas i respektive
kommuns kommunfullmäktigeunder hösten 2010.

Beredning

Tjänsteskrivelse samt förslag tillpolicy,2010-08-31.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 102.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktigebeslutar

att anta föreslagen policy och riktlinjeravseende upphandlingoch inköp.

att policyn även ska gälla förde kommunalabolagen.

Expediering

Kommunfullmäktige

JUSTERJNG Sign: , .J Utdragsbestyrkande:
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§ 163
.

' Dnr. LKS 09-267-269

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANLÄGGA EN INHÄGNAD HUNDRASTGÃRD
I LYSEKIL

Ulrika Biltinge, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-07-06 föreslagit, att en inhängnad
hundrastgård anläggs i Lysekil. l

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenskriver i sitt yttrande att det inte kan anses ñnnas tillräckliga
skäl for att inrätta en inhägnad rastgård i Lysekil, då det mntom i kommunen finns gott om

promenadstigaroch grönytor som lämpar sig Väl för rastning av hundar.

Kommunstyrelsens ledningsutskott återremitterade ärendet 2010-05-19, § 58, för
kompletterandeutredning.

Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse .att ledningsutskottet ska uppdra åt
samhällsbyggnadförvaltningen att utreda vilka områden som kan anses lämpliga för en

hundrastgård i Lysekil samt vilkakostnader kommunen beräknas få avseende anläggning och
drift av hundrastgården.

Beredning

Medborgarförslag från Ulrika Biltinge, Lysekil.2009-07-06.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-09-24, § lll.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-04-13.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2010-05-19, § 58.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse, 2010-09-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 20 l 0-09-1 S, § 99.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktigebeslutar

gg uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med den lokala
brukshundsklubben, utreda vilka områden som kan anses lämpliga för en

hundrastgârd i Lysekilsamt

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda vilka kostnader kommunen
beräknas få avseende anläggning och drift av hundrastgården.

att med ovanstående åtgärder anse medborgarförslaget besvarat.

Expediering

Konnnunfuliznäktige

JUSTERING Sign: p' x) Utdragsbestyrkande:
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§ 164 Dnr. LKS 08-446-339

JUSTERING Sign: ,

MEDBORGARFÖRSLAGOM INHÄGNAD'RASTGÃRD FÖR HUNDAR I
BRASTAD

Harriet Alfredsson, Brastad, har i medborgarförslag 2008-09-26 föreslagit, att en inhägnad
rastgård för hundar i Brastad anordnas. -

i

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsföivaltningenskriver i sitt yttrande att det inte kan anses finnas tillräckliga
skäl för att inrätta en inhägnad rastgård i Brastad, då det runtom i området finns gott om

promenadstigai' och grönytor som lämpar sig väl för rastning av hundar.

Kommunstyrelsens ledningsutskott återremitterade ärendet 2010-05-19, § 59, för
kompletterande utredning.

Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att ledningsutskottet ska uppdra åt
samhällsbyggnadförvaltningen att utreda vilka områden som kan anses lämpliga för en

hundrastgård i Brastad samt vilkakostnader kommunen beräknas få avseende anläggning och
drift av hundrastgården.

Beredning

Medborgarförslag från Harriet Alfredsson, Brastad, 2008-09-26.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-10-09, § 149.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-03.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 2010-05-19, § 58.
Kommun]edningskontorets tjänsteskrivelse, 2010-09-07.
Kommunstyrelsens ledningsutskott, 20 l 0-09-15, § 100.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktigebeslutar

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med den lokala
brukshundsklubben, utreda vilka områden som kan anses lämpliga för en

hundrastgârd i Brastad samt

a_tt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda vilka kostnader kommunen
beräknas få avseende anläggning och drift av hundrastgården.

att med ovanstående åtgärder anse medborgarförslaget besvarat.

Expediering

Konnnunñxllmäktige

Utdragsbestyrkande:
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§ 165

REDOVISNING AV OBESVARADEMOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG

Konnnuniedningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner tiil och med 2010-
09-22 saint förteckning över obesvarademedborgarförslagtill och med 2010-0907.

Beredning
Kommunledningskontoretsredovisning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktigebeslutar

att anteckna redovisningen.

Expediering

Kommunfullmäktige

JUSTERING Sign: u/J Utdragsbestyrkande:
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§ 166
'

Dnr. LKS 05-242-820

GUNNESBO 1:147

År 2008 sålde Lysekils kommun fastigheten Gunnesbo 1:147. I avtalet förband sig
kommunen att driva och slutreglera ärenden gentemot ägaren till grannfastigheten Gunnesbo
1:8. Som säkerhet för att kommunen skulle fullgöra detta åtagande placerades 440 000 kr av

köpeskillingen på ett spärrat konto, vilka skulle utbetalas till kommunen när tvisterna var

lösta. Eftersom ärendena inte har kunnat avslutas i sin helhet sedan tillträdetför två år sedan,
föreslår köparen nu att en slutlig reglering ska ske. Innebörden av förslaget är att pengarna på
det spärrade kontot delas mellan parterna och att köparen i och med detta inte har vidare krav
på kommunen att driva ärendena.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inte ingå någon överenskommelse med

köparna samt att kommunen ska fullgöra de åtaganden som avtalades vid försäljningen av

fastigheten.

Beredning

Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse, 2010-09-02.
Ledningsntskottets protokoll, 2010-09-15, § 98.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP) yrkar att kommunchefen till nästa kommunstyrelsesannnanträdefår i

uppdrag att förslå en oberoende utredning som ska belysahur ärendet har handlagts.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets forslag.

Proposition på Ronald Rombrants yrkandemot att en utredning inte ska tillsättas.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen
har beslutatatt bifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande om utredning och finner att

kommunstyrelsen avslår yrkandet.

JUSTERING Sign: t 1,111; , Utdragsbestyrkande:
p/ //yT
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Kommunstyrelsen beslutar

att inte ingå någon överenskommelsemed köparna.

att kommunen ska fullgöra de åtaganden som avtalades vid försäljningen av

fastigheten. -

å

Expediering

Fastighetsägarnatill Gunnesbo 1:147
Fastighetsenheten

,y /á Utdragsbestyrkande:
  

JUSTERING Sign: _. J)
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§ 167 Dnr. LKS 09-70-2141

UTÖKNINGAVBEFINTLIG TOMTRÄTTSFASTIGHETKRONBERGET 1:209

Kommunstyrelsen beslutade2009-10-07, § 150, att tilldela Skärgårdskrogen i Fiskebäckskil
AB en tomträtt för att etablera en restaurangpå strandpromenadeni norra hamnen. Företaget
har under projektteringstidenvänt sig tillkommunenoch etterhört huruvida det finns
möjligheteratt utvidga lämnad tomträtt då man konstaterat svårigheter med att få tillräckligt
med yta för en åretruntrestaurangdå gällande detaljplan sätter snäva gränser for byggytor.

Utvecklingsenhetenföreslår att restaurangenfår utökad tomträtt på den byggrätt som avsågs
för hamnservice. Detaljplanenmåste då revideras avseende beteckningav byggrätten.
Harnnservicen kan inhysas i Lysmarsbyggnad, vilketdiskuterats med fastighetsägaren. Detta
bedöms vara enda möjlighetenatt infor nästa sommarsäsong få en permanent
hamnserviceanläggning.

Beredning

Tjänsteskrivelse från utvecklingsenheten,2010-09-28.
Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Ann-Charlotte Strömwall (FP) yrkaratt kommunstyrelsen ska besluta
enligt utvecklingsenhetens forslag.

Thorbjörn Stensson (S) yrkaratt ärendet ska återremitteras för att olika alternativ ska belysas
med kostnadsberäkningfor varje alternativ.

Ronald Rombrant (LP) yrkaratt kommunstyrelsens ska avslåLitvecklingsenhetens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Thorbjörn Stenssons yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på Ronald Rombrants
yrkandeom avsiag mot att bifallautvecklingsenhetens forslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Thorbjörn Stensson âterreinissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

JUSTERING Sign: e J;
j_ N, .. Utdragsbestyrkande:
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(forts. § 167)

Kommunstyrelsengodkänner iöljande propositionsordning:

.Ta-röst föratt avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Thorbjörn Stenssons yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 6 ja-röster mot 5 nej-röster att ärendet ska avgöras idag. (Se
omröstningsbilaga1.)

Proposition

Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants yrkandeom avslagimot att bifalla
utvecklingsenhetens förslag och finner att komznunstyrelsen har beslutatatt bifalla
utvecklingsenhetens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att bifallautveoklingsenhetens förslag.
Nej-röst för att avslåutveoklingsenhetens förslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 5 ja-röster ,
2 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att bifalla

Litvecklingsenhetens förslag. (Se omröstningsbilaga2.)

Kommunstyrelsen beslutaratt

att Skärgårdskrogen i FiskebäckskilAB ska få utökad tomträtt på den byggrätt som

avsågs för hamnservice i enlighet med förslaget avtal.

Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig mot beslutet, se bilaga3.

Expediering

Skärgårdskrogen i FiskebäckskilAB
Samhätlsbyggziadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

JUSTERING Sign: Utdragsbestyrkande:
1./ //0



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 1--
i

i* '

Kommunstyrelsen
(

'

_

2010-10-06
_ i

l4(25')
 

JUSTERING Sign: 1/7
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OMRÖSTNINGSBILAGA1
Ärende: Utökning av befintligtomträttsfastighet Kronberget 1:209

Roland Karlsson
_

(FP) 
 
 
 

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) -
Mats Karlsson (M) i
Hans Nordlund (M) -
Jan-OlofJohansson (S) "
Anders Nilsson (S)

I

Anita Lannesjö (s) ' I
Torbjörn Stensson (S) _
Anne-Marie Söderström (S) -
Ronald Rornbrant (LP)
Per-Eric Larsson Ersättare (FP) -
Per-Åke Johansson Ersättare (FP) -
Carin Friberg Ersättare (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare (C) -
Gerd Persson Ersättare (M)-
Thommy Collén Ersättare (S)
Anneli Strand Ersättare (S)
Klas-GöranHenriksson Ersättare (S)-
Lars-Erik Johansson Ersättare (S)

Inge Löfgren Ersättare (MP)  
”J
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OMRÖSTNINGSBILAGA2 '

i
-

. .

' Ärende: Utökning av befintligtomträttsfastighet Kronberget 1:209

OMRÖSTNING
Nr:

 
 

 
 

ÄRVARANDE     

 
 

NEJi HE

   

Roland Karlsson (FP) X -
Yngve Largsotl

.

(FP) X
.

Ann-Charlotte Strömwall (FP) X -
Mats Karlsson (M) X

Hans Nördlnnd '

(M)
'

X .-

Jan-OlofJohansson (S) - X' =
Anders Nilsson '

i

(S) - X -i
Anita Lannesjö (S) X -
Torbjöm Stensson (S)-
AnneuMarie Söderström (S) X

Ronald Rombrant (LP) X

PeiuEric Larsson
i

Ersättare (FP)
Per-Åke Johansson Ersättare (FP)
CariniFriberg Ersättare (FP)
Christina Rörvall-Dahlberg »Ersättare (C) X

Gerd Persson
i

Ersättare (M)

Thommy Collén Ersättare (S)
Anneli Strand Ersättare (S)
Klas-GöranHenriksson Ersättare (S)
Lars-Erik Johansson Ersättare (S)

Inge Löfgren Ersättare (MP) - 
 
 
 

JUSTERING Sign:
i 2 r/ - ^Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen i Lysekil

LKS2010-10-06 - Reservation mot beslutatt utöka tomträtt för
restaurangvid Strandpromenaden i Norra Hamnen

Kommunstyrelsen beslutadeatt tillstyrkaSkärgårdskrogen i Fiskebäckskil
ABzs begäran om att få disponera en större tomträtt än vad kommunstyrelsen
hade beslutatför ett år sedan. En följd av beslutetblev också att den planerade
servicebyggnaden med duschar, toaletter mm för gästhamnen,som skulle ligga
intill restaurangen, fick stryka på foten. Behovet av dtlschar och tolaetter för
gästhamnen löses istället genom att kommunenhyr av ägarna tillLysmar,som

i befintligbyggnad hyr ut lokaler som tillgodosergästhamnensbehovav

toaletter och duschar.

Ärendet väcker onekligen en del ñâgor. Exempelvis:

9 Har Lysekilskonnnun hanterat andra som skulle xriljabedriva
restaurangverksamhetvid Strandpromenaden i Norra hamnen på ett
korrekt sätt? Finns det andra som nu, när tomten är större och
servicebyggnaden bortkopplats från restaurangen, skulle vara

intresserade men som inte anser sig fått chansen?

e Kommunen skall nu hyra av ägarna tillLysmar. Om ägarna tillLysmar
skall ekvationenatt gå ihop måste de binda upp kommunen i ett långt
hyresavtal. Har kommunen konkurrensutsatt detta? Hur har processen
sett ut? Har andra fått chansen att hyra ut till kommunen?

å Finns risken att kommunen i båda dess fall gynnat enskilda?

Mot bakgrund av att ärendet innehålleralltför många ñågetccken yrkade
Lysekilsparlietpå avslag.

z z x

Ronald låoinbjibant, .lsysekilspartiet

LYSEKILSPAR?IET. NU
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' _DmnLKS 09-70-214

ÄNDRING AVDETALJPLANFÖR SÖDRA BÅNSVIK, GAMLESTAN 20:13

En detaljplan för Södra Bansvik, Gamlestan 20: l 3 mil. vann laga lcraft 2009-07-23. Inom
planen finns område för restaurangsamt en serviceaniäggning for Småbåtshamnen. De
intressenter som önskar bygga en restaurang inom detaljplanen, Skärgårdskrogen i
FiskebäckskilAB, anser att behovetav utrymme för restaurangenär större än vad
detaljplanen medger. Därför' önskar de ändra detaljplanen tillatt också tai anspråk den yta
som är avsedd för serviceanlägningen. Detta fordrar en ändring av detaljplanen. Om ett

pla_nbeskedför dessa ändringar ges kan ett tidsbegränsatbygglov beviljasför restaurangeni
upp till tio år.

Beredning

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse; 2010-09-28.
Yrkanden

. _ 7

Torbjörn Stensson (S) yrkaratt planbeskedetska avslås.

Propositionsordning
Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Thorbjörn Stensson yrkande om att planbeskedet ska avslås mot att besluta
enligt Samhällsbyggnadsföivaltningenforslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Thorbjörn Stenssons yrkande mot bifall och finner att

koxmnuzastyrelsenhar beslutatatt bifallaSamhällsbyggnadsforvaltningensförslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att beviljaplanbeskedför en ändring av gällande detaljplan.

att planen ges prioritet 3 i arbetsprogramniet för detaljplaner.

att arbetet :ned detaljplanen startar senast 2011-01-01.

att den sökande bekostarplanarbetet.

Expediering

Skärgårdskrogexr i FiskebäckskilAB
Samhälisbyggnadsförsraltningen
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§ 169

INFORMATIONOM BUDGETPROCESSERNÅI TANUMS KOMMUN

Uif Eriksson, ekonomichef i Tanums kommun, informerar om budgetprocessen i Tanums
kommun.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

I
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§ 170 Dnr. LKS 09-124-040

BEGÄRAN FRÅN SOCIALNÄMNDENOM UTÖKADBUDGETHFÖR
BUDGETÅRET2010 =

-

Socialnämnden beslutade 2010-08-31, § lll, att begära utökad budget for 2010 för att uppnå
en budget i balans, vilket senare förtydligades i en skrivelse från nämnden. I skrivelsen
framgår att nämnden begär tilldelningpå 4 315 tkr for att täcka beslut om att inte lägga ner

platser i särskilda boenden i avvaktan på utredning om_ framtida äldreboenden i kommunen.
Vidare begär socialnämnden att nämnden tilldelasbudgettäckning med 4 700 tkr för att täcka
de volymdifferansei'som uppstått under året och att neddragning av budget med 1 500 tkr for
administrationsbesparing inte verkställs, alternativt att Socialnämnden tilldelas
budgettäckning med 6 200 tkr sedan budgetreduktion verkställts med l 500 tkr för
administrationsbesparing.

Kommunchefen och kommunens controller uppger i tjänsteskrivelse att det för nämndens
framställan om anslag om 4 315 tkr for att inte lägga ner platser i särskilda boenden, finns
centrala budgetmedel for år 2010 avsatta for detta ändamål. Anslaget avser enbart år 2010 och
att det inte med automatik ingår i nämndens budget for år 2011. Vad gäller nämndens
framställan om budgettäckning om 4 700 tkr på grund av volymdifferansersamt 1 500 tkr for
besparingar inom administrationen finns inte något ittrymme i budgeten för att finansiera
dessa kostnader.

Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen, med hänvisning till ovanstående:

att beviljasocialnämnden 4315 tkr for kostnader for platser i särskilda boenden vilket
finansierasgenom ombudgetering från central budgetregleringspost.

att inte bevilja nämndens framställan om tilläggsanslag i övriga delar och samtidigt
uppmana socialnämnden att under återstoden av året vidta åtgärder for att kompensera
for de uppkomna merkostnaderna.

Beredning
Socialnämndens protokoll 2010-08-3 l, § lll.
Socialnämndens skrivelse, 2010-09-15.
Tjänsteskrivelse från kommunchefen och konnnunens controller, 20l0-09-28.

Yrkande

Arm-Charlotte Strömwall (FP) yrkar att socialnämndens framställan om tilläggsanslag ska
bifailasi sin helhet och att koznmunehetens förslag i att-sats 2 ovan därmed ska avslås.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordiiing:
Proposition på AnnnCharlotte Strömwalls yrkandemot att bifallakommimchefeiis förslag.
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Propositioner .

Ordföranden ställer proposition på Ann-Charlotte Strömwalls yrkande' mot att bifalla
kommunohefens forslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens
förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att
I

bevilja socialnämnden 4 315 tkr för .kostnader särskilda boenden vilket
finansieras genom ombudgetering från central budgetregleringspost. '

i

att
I .avslå nämndens ñamställan om tilläggsanslag i xövriga delar och samtidigt

uppmana nämnden att under återstoden av året vidtaga åtgärder for att.

kompensera for de uppkomna merkostnadema.

Reservation

Ann-Charlotte Strömwali (FP) reserverar sig mot beslutet.

Expediering

Socialnämnden
Kommunchefen
Ekonomienheten
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§ 171
i

Dnr. LKS 10-242-040

ANMODAN OM ATT INFRIA KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE iVLM. I
SAMBAND MED TENNISKLUBBENSKONKURS i

Kommunstyrelsen informerades20l0-09-01om att Lysekils tenniskiubb försatts i konkors.
Med anledning av konkursen har Nordea 2010-09-16 anmodat Lysekils kommun att som

borgenär infria borgensansvaret for tenniskiubbens lån hos Nordea per 2010-10-11. Nordeas
totala fordran på kommunenuppgår till 5 233 337 kr.

I kommunen finns en arbetsgrupp med representanter från bildningsförvaltningen/fritid,
fastighetsenheten samt ekonornienheten som arbetar med att se på vilka alternativa
möjligheter som finns att hantera ärendet. -

Konkursförvaltaren kommer den 2010-09-22 till kommunen for att dels informera
representanter från arbetsgruppen preliminär bouppteckning, dels eiterhöra kommunens
intresse om ett eventuellt köp av tennishallen. Eftersom kommunen äger marken ser

konkursförvaltaren det som rimligt att kommunen i första hand bör vara aktuell som köpa.re.
Eventuella andra köpare måste komma överens med kommunen om markfrågaxi vilket
komplicerat' en sådan försäljning.

I det fall kommunen köper tennishallen kommer frågan upp om hur hallen skall användas
eller om den skall försäljas for lämplig näringslivsverksamhet alternativt till annan

användning.

Kommunstyrelsennoterar informationentillprotokollet.
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§ 172 ' Dnr. LKS 10-349-259

UTREDNINGAVSEENDEFÖRSÄLJNINGALTERNATIVTUTARRENDERINGAV
FASTIGHETENSLATTEN1:359

i '

-

u

Tre fastighetsägare] kvarteret Bläklinten har framfört önskemål om att fâ förvärva alternativt
arrendera fastigheten Slätten 1:359. Kommunstyrelsen har tidigare beslutatatt fastigheten ska
lämnas till tomtkön för försäljning. Beslutet har' inte genomförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att tillmötesgå
fastighetsägarna i deras förfrågan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också utrett

förutsättningarna för att genomföra kommunstyrelsens tidigare beslut. j tjänsteskrivelse
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningenatt fastigheten Slätten 1:359 lämnas till tomtkön för

försäljning samt att priset ska fastställastill 1 100 000 :kronor exklusive VA.

Beredning

Tjänsteskrivelse frånsamhällsbyggnadstörvaltningen,2010-.09-21.:
-.

.. .

til?

Yrkande i I
i i

Ordförande, Roland Karlsson (FP), yrkar att ärendet ska äterremitteras till plan- och
exploateringsgruppen för vidare beredning.

Thorbjörn Stensson (S) bifallerordförandes yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Propositionpå ordtörandes yrkandeom åter-remiss mot att avgöra ärendet idag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande 01n återremiss mot avgöra ärendet idag och
finner att kommunstyrelsenbeslutatenligt ordförandes förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att återrernittera ärendet tillpian- och exploateringsgruppen för vidare beredning.

Expediering
Samhällsbyggnadsiörvaltningen
Utvecklingsenheten

__.__.._._._____.___.__ ,__._____
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§ 173

INFORNIATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OCH
KOMMUNCHEFEN 'i i

- .

Kommunstyrelsens ordförande
i

'

Kommunstyrelsens ordförande, Roland Karlsson, informerar om utvecklingsprojekt inom
näringsliv och infrastruktur i kommunen.

Kommunchefen
.

t

Kommunchef Lena Fischer informerar om att ekonomichefen från Tanums kommun, Ulf
Eriksson, har anställts på 20 % fram till årsskiftet. Han kommer att arbeta med att ta fram en

i

ny budgetmodeli för kommunen. '

'

.

Kommunchefen informerar om att en ny samhällsbyggnadschef kommer att rekryteras de
närmaste veckorna samt om att kommunstyrelsens förvaltning står inför förändringar.

1
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.§ 174

FRÅGA- ANGÅENDE PRINCIPERVID ÖVERFÖRINGAVANSVAR

Ronald Rombrant (LP) ställer fråga tillkommunstyrelsens ordförande om vilkaprinciper som

gäller när ansvar överförs från en nämnd tiil en annan. Frågan har aktualiserats for
bildningsnämnden,eftersom nämnden från och med 2011 ska ansvara för ridklubben.

Kommunchefen, Lena Fischer, informerar om att bildningsnänmdenkommer att tüldelas 800
tkr i samband med överföring av ansvaret för ridklubben.
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§ 175

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunstyrelsentar del av följande skrivelser och protokoll:

o Delårsrapport från SamordningsforbundetNorra Bohuslän januari-augusti2010

e Återrapportering av Bildningsnämndensinternkontroll2009

o Länsstyrelsens beslutom bildandenaturreservat Stora Bornö i Lysekilskommun

o Protokoll från årsstämma 2010 - Fyrstads FlygplatsAB

0 Protokoll från styrelsemöte 2010-02-10 - Lysekilsbostädei'

o Protokoll från styrelsemöte 2010-03-24- Lysekilsboståder'

e Protokoll från styrelsemöte 20 l 0-05- 1 9 w- Lysekilsbostäder

r Protokoll från styrelsemöte 2010-06-01 - Lysekilsbostädei'

o Protokoll ñån styrelsemöte 2010-08-25 - Lysekilsbostädei'
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§ 176

REDOVISNINGAV DELEGERADEBESLUT

Anmälan om fattade beslut enligt delegationer tillutskott, ordföranden_ samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt sarnlingspärmarpå sannnanträdesbordet:

Ledningsutskottets protokoll m

Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll -

Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll -

Kommunstyrelsens.ordförande - övriga delegationer -

Kommunchefens delegationer-
Administrativechefens delegationer-
Näringslivssamordnarensdelegationer -

Ekonomichefens delegationer -

Inköpssamordnarensdelegationere

Personalchefensdelegationer - (vidareclelegationtiilpersonalsekr) 20] 0«01-0_1.- 2010-09-30
Räddningstjänstens delegationer- ' '

i ' i

Hamnehefens delegationer -

Fastighetschefens delegationer -

Markw och exploateringsingenjörensdelegationer -

ITwchefens delegationer
Utredningsingenjörensdelegationer -

Utvecklingschefens delegationer-

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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