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ajourneringkl. 12.00-13.00

Lokal: Stadshuset, sammanträdesrummetBorgmästaren,
Lysekil

Beslutande: Närvarande ersättare: i
Roland Karlsson (FP), ordf Christina Rörvall-Dahlberg(C), ej närvarande del av §
Yngve Larsson (FP) 184 samt § 185 och §§ 208-210
Aim-Charlott Strömwall (FP), ej närvarande Anneli Strand (S), ej närvarande § 206
§ 191 Lars-ErikJohansson (S)
Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf Inge Löfgren (MP)
Hans Nordlund (M)
Jan-OlofJohansson (S)
Anders Nilsson (S)
Anita Lannesjö (S)
Torbjörn Stensson (S), ej närvarande § 191
och § 197
Anne-Marie Söderström (S)
Ronald Rombrant (LP)
Christina Rörvall-Dahlberg(C),
tjänstgörande ersättare § 191
Anneli Strand (S), tjänstgörande ersättare
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JUSTERING Sign:

Övriga deltagare

Anna Aronsson, kommunsekreterare
01a Ingevaldson, administrativ chef
Lena Fischer, kommunchef
Mats Tillander,tf. samhällsbyggnadschef, §§ 177-181 samt 186-206
Joseñn Kaldo, enhetschefplan- mät- och byggenheten, § 177 samt §§ 186-200
Sara Olsson, §§ 201-202
Sonja Carlberg,utredare samhällsbyggnadsförvaltningen, § 178 samt § 203
Anders Axelsson, §§ 178 samt § 203
Anders Fransson, §§ 178 samt § 203
MikaelPehrsson, controller, §§ 182-184
Eva-Marie Magnusson, §§ 182-184

Utdragsbestyrkande: 
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§177

DETALJPLANFÖR PARKERINGSPLATSVID BOTTNAHALLEN,ETAPP 2, DEL
AVSKAFTÖBACKA 3:351, LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 09-2402141

Förslag tilldetaljplan för parkeringsplatservid Bottnahalleni Grundsund har varit utställt från
den 22 februari till22 mars 2010. Planhandlingenhar även skickatstillstatliga myndigheter
och Verksamt kommunala instanser och sakägare. Inkomnasynpunkter finns sammanfattade
och konnnenterade i Lltställningsutlåtande.Planhandlingarnahar justerats enligt
sammanställning i utlåtande.

Miljö- och byggnadsnämndengodkände detaljplanen 2010-09-30, § 201, och överlämande
den till kommunfullmäktigeför antagande enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Planbeskrivning
Genomförandebeslcrivning
Samrådsredogörelse
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll, 2010-09-30, § 201.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) yrkarbifalltillmiljö- och byggnadsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfulhxuäktige antar detaljplan för parkeringsplatser för Bottnahallen, etapp 2, del av

Skaftö-Backa3:351 mil. enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

JUSTERING Sign:
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§ 178

NATURVÅRDSPLANFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 09-143-430

I Lysekils konnnuns Översiktsplan 2006 nämns behovet av en rad kompletterande
utredningar, bland annat en natuwårdsplan för kommunen. Ett forslag tillnaturvårdsplan har
utarbetats av en arbetsgrupp beståendeav tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och exploateringsberedningeninformerades om naturvårdsplanen 2009-03-25.

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2009-04-15 att planen skulle sändas ut på
remiss samt ställas ut for allmänhetens bedömning.

Remiss och utställning skedde i maj-juni 2009. I bifogade Samrådsredogörelse redovisas de
inkonma Synpunkterna samt arbetsgruppens kommentarer.

En något omarbetad version av planen där inkomna synpunkter beaktats redovisades for
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2010-02-17. Ledningsutskottet beslutade att återremittera
ärendet for kompletterande utredning.

Den version som redovisas for kommunstyrelsen vid dagens sannnanträde, har ändrats något
genom att den delats upp i två delar. Dei 1 innehåller'bakgrund och fakta om naturmiljönsamt

riktlinjervid planering och exploatering. Dei 2 innehållerett åtgärdsprogram för naturvärden i
Lysekils lcommtln.

Beslutsunderlag

Förslag tillnaturvårdsplan del I och 2.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunñlllmäktigeantar förslaget tiilnaturvårdsplan för Lysekilskonnnun.

JUSTERING Sign:
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§ 179

MEDBORGARFÖRSLAGOM FLER OFFENTLIGA TOALETTER
Dnr. LKS 10-257-299

Ett medborgarförslagom fleroffentliga toaletter har inkoxmnit till kommunen.
Förslaget har remitterats till samhällsbyggnaclsförvaltningensom i remissvar uppger att
behovetav toaletter är väl tillgodosetti kommunen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2010-06-29.
Tjänsteskrivelse från Lttveoklingsenheten,2010-09-27.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § E2 l.

Yrkanden
Torbjörn Stensson (S) yrkarbifalltillsamhällsbyggnadsnämndensförslag.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigeanser att medborgarförslaget är besvaratmed
samhällsbyggnadsförvaltningensyttrande.
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§ 180

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTBYGGA OM BERGUMMET ”VESSLAN” TILL
PARKERINGSGARAGE
Dnr. LKS 10-320-514

Ett medborgarförslagmed önskemålom att det ska utredas om man ska bygga om

bergrummet”Vesslan” tillparkeringsgaragehar inkommit tillkommunen.
Utvecklingsenhetenuppger i remissyttrande att det för närvarande pågår en förstudie
angående en eventuell ombyggnadav bergiummettillparkeringsgarage.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ingegerd Thornadtsson, 2010-09-06.
Tjänsteskrivelse från tltvecklingsenheten, 2010-09-22.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 122.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigeanser att medborgarförslaget är besvaratmed
samhällsbyggnadsförvaltningensyttrande.

Utdragsbestyrkande:JUSTERING Sign: 3
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§1s1

RENHÄLLNINGSTAXA2011
Dnr. LKS 10-418-406

Rambo AB har lämnat beslutsunderlag för renhållningstaxa i Lysekils kommun. Nuvarande
renhållningstaxaför Lysekilskommun beslutades av kommunfullmäktige2010-10-29, § 125.
Under 2010 har renhållningsverksamhetenkompletterats med källsortering av matavfall och
fram till septemberhar ca 1500 fastighetsägare övergått tillkällsortering av matavfall. Rambo
A13 beräknade att ca 3000 fastighetsägare skulle öve1'gå..tillkällsortering av matavfall. Detta
innebär att budgeten 2010 ger utrymme för taxesänkning. Rambo AB vill då gynna de

fastighetsägare som källsorterar matavfall till seprat insamling.

Beslutsunderlag

Rambo ABzs förslag till renhållningstaxai Lysekilskommun, 2010-11-02.

Kommunstyrelsensförslag tillbeslut

1. Kommunfullmäktigebeslutaratt renhållningstaxa2010 för bostäder
(hushållsavfall)och verksamhetermed hushållsliknandeavfall från och med 1

januari 2011 ska justeras för enskildaabonnemangmed källsortering av matavfall
till separat insamling med en sänkning till:

Helårsboende 2450 kr (2010 års taxa - 2750 kr)

Fritidsboende 2200 kr (2010-års taxa 2450 kr)

Gemensam behållare(två bostäder) 1750 kr (2010-års taxa - 1925 kr)

Taxan ska i övrigt fortsätta att gälla oförändrad.

2. Konununfulhnäktigemedger Rambo AB rätt att en gång per år beslutaom

justering av renhållningstaxanmed konsumentprisindex,KPI, (avrundat till
närmast högre hela tal) med oktober2010 som basmånad.

3. Renhâllningstaxa for verksamhetsavñllska från och med l januari 2011
beträffandede enskilda taxe- och avgiftsposterna beslutasav Rambo AB.
Grunderna för bestämmandetav de vid var tid av Rambo AB beslutadeenskilda
taxorna och avgifterna ska därvid vara att taxa eller avgift ska bestäuunasmed
utgångspunkt från de självkostnads-och likställighetsprincipersom gäller för
taxesättningen avseende renodlat obligatorisk verksamhet, men med de justeringar
som i tillämpligadelar följer av att verksamheten LtlfÖrS på en konkurrensutsatt
marknad.
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§ 132

KONKURSFÖRVALTARENSFÖRFRÅGAN OM KÖP AVTENNISHALLENI
SIVIK
Dnr. LKS 10-242-040

Konkursförvaltaren för Tennisklubben erbjöd vid möte 2010-10-06 kommunen att köpa
tennishallen i Sivik. Mot bakgrund av att kommunen äger marken ser konkursförvaltaren det

som lämpligt att kommunen i första hand bör vara aktuell som köpare. Hallen står för
närvarande oanvänd och elen är avstängd. Konkursförvaltaren anser därför att det vore bra om

ärendet kan avslutas innan vinterkylannödvändiggöi* att el måste kopplas på för att skydda
fastigheten. Tidigast möjliga beslut om eventuellt köp bedöms vara i kommunfullmäktigeden
25 novembermed tillträdei december2010 eller januari 2011.

En arbetsgrupp bestående av fastighetschef, controller, näringslivschef och fritidschef har
beräknatatt ett bud på ca 3 miljonerkronor kan anses lämpligt. Arbetsgruppen redovisar även

preliminära driftskostnader. Vid uthyrning till näringsidkare, kan kommunen få in

hyresintäkter på ca 500 000 kr per år, förutsatt att hela byggnaden hyrs ut.

Den köpeskilling som konkursförvaltaren får ska fördelas procentuellt på fordringsägarna i

konkursen, eftersom inga prioriterade fordringsägare finns. Av de totala fordringarna utgör
koimnunens andel ca 96,4% vilket återbetalas till kommunen som återvunnen borgen med

avdrag för konkursförvaltarens arvode och omkostnader vilket uppskattas till S0 - 75 tkr.
Med en köpeskilling on1 3,0 mkr beräknas att 2,8 mkr återvinns och återbetalas till
kommunen.

Vid en vidareförsäljning till köpesumma för byggnaden på 3,0 mkr blir konmiunens
nettoförlust 2,4 mkr. Beroende på om köpesunnnan blir högre eller lägre förändras förlusten i
motsvarande grad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 l 0-09-1 5.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 107.
Kommunstyrelsens protokoll, 2010-10-06, § 171.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 117.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S), Amta Lannesjö (S) och Anders Nilsson (S) yrkarbifalltill
ledningsutskottets törslag.

JUSTERING Sign: A, f) /
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(forts. § 182)

Kommunstyrelsens Förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt köpa tennishallen i Sivik för en Köpeskillingom 3,0 mkr
med tillträdeper den 2010-12-01, vilketfår finansierasmed 2,8 mkr med återvunnet

borgensåtagande samt återstoden 0,2 mkr från kommunens checkräkningskredit.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt fastighetsenheten att i samråd med näringslivsenhetenutbjuda
hallen och medföljande utrustning med mera till försäljning. Vid en eventuell budgivning där

jämbördiga bud föreligger, ska bud där tennisverksanlhetkommer att bedrivasha företräde.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Enheten för verksamhetsstöd

JUSTERING Sign: / 1x _Utdragsbestyrkandez
(F) vit/A;»di/Lä 7 f/ -'
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§1s3

MOTION OM ATTMINSKA LÄNESKULDENI LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 10-3 50-045

Inge Löfgren (MP) yrkari motion att Lysekilskommun kraftigt skall minska låneskulden för
att så småningombli skuldfri.

Avmotionen framgår att kommunens låneskulduppgår till ca 900 mkr. Beloppet avser dock
inte kommunens egna låneskuldutan hela konnnunkoncernenstotala låneskuld.Kommunens
låneskulduppgår till213,3 mkr. Beräknad räntekostnad för 2010 uppgår till 6,8 mkr.

Kommunchefen, Lena Fischer, och kommunens controller, Mikael Pehrsson, uppger i

tjänsteskrivelse att det är positivt om konnnunen kan amortera på låneskuldenvilket
kommunen också har som mål. Möjligheterna att minska kommunkoncernenslåneskuld
begränsas dock tillkommunens egen lånesktlld,eftersom bolagens lån finansierarbolagens
anläggningstillgångaroch det är bolagens intäkter som möjliggör amorteringstakt.

Vad gäller kommunens låneskuldbegränsasmöjligheten att amortera till det utrymme som

skapas av resultat, avskrivningaroch försäljning av anläggningstillgångarminus de
investeringar som kommunen beslutarrespektive år. Möjligheterna att kraftigt minska
låneskulden begränsas därför tillen försäljning av kommunens bolag LBAB,LEVA AB och

LysekilsEnergi Vind AB. En försäljning har hittills inte varit aktuell eftersom ägandet av

dessa bolag utifrån flera olika aspekter betraktats som strategiskt.

Kommunchefen och kommunens controller föreslår med anledning av ovanstående att
motionen besvarasmed följande:

Frågor om amortering av kommunens låneskuld och eventuellt förslag till försäljning av

konnnunens bolag m. fl. försäljningar behandlasårligen, huvudsakligen i samband med
konnnunftlllmäktigesbeslutom budget.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP), 2010-09-19.
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2010-09-23, § 129.
Tjänsteskrivelse från konnnunchefen och kommunens controller, 2010-10-05.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 123.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktigeanser att motionen, mot bakgrund av yttrandet, kan anses besvarad.

JUSTERING Siwgn; _

Utdragsbestyrkande:
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§1s4

BUDGET 2011 SAMT VERKSAMHETSPLANFÖR 2012 OCH 2013
Dnr. LKS 10-212-041

Kommunstyrelsens budgetberedning har under hösten arbetat och berett ärendet och
sammanställt slutligt forslag till budget for 2011 vid avslutande 1nöte 2010-10-20. Förslaget
baseras på konnnunfullmäktiges beslut 2010-06-23 om inriktning för budget 2011 infattade
bl. a en generellt effektiviserings-och besparingskravom 1,5 % motsvarande 10,4 mkr vilket
fördelats på samtliga nämnder.

Resultatet i kommunfullmäktiges beslut om inriktningsramar uppgick till plus 5,4 mkr.
Budgeterat resultat för 2011 enligt budgetberedningens förslag uppgår 2,6 nmkr varav 2,5
mkr avsätts till framtida pensionsutbetalningar.

Skatteintäkterna baseras på en oförändrad utdebitering om 22,49 kronor per skattekrona och
ett innevånarantalom 14 585. Jämfört med rambesluteti juni månad beräknasskatteintäkterna
och den konnnunalekonomisk utjämningen öka med 3,3 mnkr. Enligt regeringens
budgetproposition tillförs kommunenett extra anslag 2011 med 3,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse, 2010-10-20.
Budgetberedningensbudgetförslag.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Ronald Rombrant (LP) yrkarbifalltillbudgetberedningens förslag till
budget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktigeger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera och beslutaom

regler och Villkorför ekonomiskt stöd och bidragtillFolkets hus och
pensionärsföreningar och liknande allmännyttiga föreningar för vilket2,2 mkr
avsätts i kommunstyrelsens budget 2011.

2. Avsätta 2,5 mkr till Iaensionsslculd.

3. Fastställa följande taxor och avgifter från och med:
Taxa for miljö- och byggnadsnäanndens uppdragsverksamhet i Lysekils kommun
enligt bilaga.
Taxor för småbåtshamnai*enligt bilagaA i budgetförslaget.
Socialnämndens taxor enligt bilagaB i budgetförslaget.

4. Under 201 l ta ut en borgensavgift om 0,25 % av konununens bolag.

5. Fastställaen investeringsbudget om 29,4 mkr.

.TUSTERING Sign: f' Utdragsbestyrkande:
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(forts. § 184)

6. Fastställaatt kommunens finansiellamål för 2011 är ett överskott om minst 0,1
mkr efter avsättning till pensioner samt att investeringarna ska finansieras med

egna medel.

7. Uppdra åt kommunledningskontoretsekonomienhetatt se över kommunens

ekonomiska styrprinciper och utarbeta ett uppdaterat forslag.

8. Respektive nämnd ska per februari,april, augusti och oktoberi kommunstyrelsen
redovisa en uppföljning av nämndens ekonomi samt i det fall underskott

prognostiseras, förklaringarsamt åtgärder för att eliminera underskottet.

9. Fastställa de politiskamålenenligt bilagaC i budgetförslaget samt att genomföra
en översyn och uppdatering av de politiska målen2012 tillkommunfullmäktige i

juni 2011.

10. Uppdra åt kommunledningskontoretsekonomienhet att genomföra de ekonomiska

regleringarmellan nämnder och styrelser som föranleds inom kommunkoncernen.

11. Samordning av investeringsbehovetav möbler, inventarier 111.111. beroende på
gymnasiets beräknade flytt är 2012 till ny skola vid Rinkenäs ska samordnas

mellan bildningsrtämnden och Lysekil-Sotenäs gymnasie- och

vtrxenutbildningsnämnd.Anslag för ändamåletkommer anslås i bedget för 2012.

12. Investeringsaiislag för småbåtshamnai'kommer att behandlasunder år 2011 i

samnband med kommunens ställningstagande i frågan om smâbätshanmarnas

organisation.

13. Noterar att utdebiteringen av kommunalskatt för år 2011 fastställts till22,49 kr.

14. l övrigt fastställa 2011 års budget samt plan för år 2012=2013 enligt upprättat
förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att komplettera kommunstyrelsens delegationsordning avseende

delegation till ekonomichefeneller dennes ersättare eniigt följande:

ingå borgen såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader för konnnunens

belagda bolag, Lysekils Stadshus AB, LEVA i Lysekil AB, Lysekiis Bostäder AB samt

Koiholmarna AB vid deras omsättning av befintliga lån. Det totala högsta lånebeloppet skall

beräknaspå skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

JUSTERING Sign: ,zp
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§ 135

SAMMANTRÄDESPLAN2011
Dnr. LKS 10-398-006

Kommunledningskontorethar utarbetat forslag tillSammanträdesplanför 2011 enligt nedan:

  dec jan feb mars april nov 
Konnnunftxllmâkiige 20 24 24 28 24

Kommunstyrelsen 22 9 9 9

16 23 5.6

   
Ledtringsutskoltet E 19

Beslutsunderlag

Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 124.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Iiomlnunfulhnäktigefastställerovanstående Sammanträdesplanfor 2011.

JUSTERING Sign: 2 .g Utdragsbestyrkande:
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§ :se

DETALJPLAN FÖR TORVEMYR 2, SKAFTÖ, HUVUDMANNASICAP FÖR
ALLMÄN PLATS
Dnr. LKS 10-426-214

I samband med detaljplaneläggning av Torvemyr, etapp 2, har ñågan om kommunalt eller
enskilthuvudmannaskapställts på sin spets. Enligt plan- och bygglagen (PBL) kap 6 § 26 ska

huvudprincipen vara kommunalt huvudmannaskap inom en detaljplan, om det inte finns

särskilda skäl till annat. Ett sådant sårkskilt skål är då ett område planläggs som fritids-

bebyggelse vilket inte är fallet i Torvemyr. Man kan heller inte ha blandat huvndmannaskap
inom sannna detaljplan enligt nuvarande lagstiftning, det konuner dock att ske en förändring
av detta i och med nya plan- och bygglagen (PBL).

På Skaftö varierar ltuvudmannaskapet i olika samhällen och planområden. Planområdet

Torvemyr etapp 1 har enskilt huvudmannaskap. Backavägen som numera är utbyggd med

gång- och cykelväg samt belysningsom leder tillbåde Backa ñitidshtlsområde och Torvemyr
har enskilt huvudmannaskap. Etapp 2 i Torvemyr innehåller utöver gatnlnarken en hel del

naturmarkmen även en gång- och cykelväg som ska förbinda området med samhället samt en

busshållplats och en pendelparkering.Kostnader for att sköta dessa anläggningar skulle med

enskilt huvudmannaskap hamna på de boende i Torvemyr etapp 2. Möjligheten finns att

teckna avtal mellan kommunen och de boende om kostnaderna for drift och underhåll av till

exempel gång- och cykelväg alternativt att kommunen tar på sig extra andelar i föreningen.
Med Backaoch Torvemyr, etapp l, har kommunen valt en modell för huvudmannaskap.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningeii (PEB) 2010-09-20 där det

redogjordes för Vilka konsekvenser kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap inom

detaljplanen innebär. PEB förordade att frågan om huvudmannaskap ska tas upp för beslut i

kommunstyrelsen samt att det finns ett behov av vidare diskussion kring problematikenmed

huvudmannaskap.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-21

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) och Jart-Olof Johansson yrkaratt ärendet ska åteiremitteras.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Torbjörn Stenssons mfl. yrkande om återremiss mot att

avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen har beslutatatt avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

JUSTERING Sign: Utdragsbestyrkande: 
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(forts. § 186)

Omröstning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att 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.)

Kommunstyrelsens beslut

Detaljplanen för Torvemyr, etapp 2, ska ha enskilthuvudmannaskap.

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsfdrvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en

bredare diskussion om de framtida principerna beträffandehuvudmannaskapför allmän plats.

Beslutet skickastill

Ssamhällsbyggnadsförvaltningen
NIiijö- och byggnadsnämnden
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OMRÖSTNINGSBILAGA 1
Ärende: Detaljplan for Torvemyr 2, Skaftö, huvudmannaskapför allmän plats

OMRÖSTNING

§- Nr:

JA NEJ

Z
X
1
i
i
i

  

 Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

' Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

 
Anita Lannesjö
Torbjörn Stensson

Anne-Marie Söderström

Ronald Rornbrant

Per-Eric Larsson Ersättare

Per-Åke Johansson Ersättare

Carin Friberg Ersättare

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare (C)
Gerd Persson Ersättare

Thommy Collen Ersättare

Anneli Strand Ersättare

Klas-GöranHenriksson Ersättare

Lars-Erik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare (MP)
6 S  
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ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 10-024-219

 
Ansökan om planbeskedhar inkommit 2010-01-25, med en komplettering 2010-03-22, från

Aediñco Properties AS avseende ändring av gällande detaljplan från småindustri,kontor och

hantverk tillbostäder och handel. De sökande har fbr avsikt att uppföra ett kombinationshus
med lägenheter och affärslokaler i gatuplan.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2010-04-22 och 2010-09-
20. PEB föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om planbesked. PEB anser att det

berörda onarådet bör planeras för äldreboende och att ansökan därför inte överensstämmer

med konnnunens intentioner för området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 l0-10-01.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbeskedför fastigheten Slätten 1:34 med hänvisning
tillplan- och bygglagen l kap 2 §.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Aediñco Properties AS

IUSTERING Sign:
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§ 188

TUNTORP
i ANSÖKAN OM PLANBESKED

Dnr. LKS 10-1 3-219
 

Ansökan om planbesked har inkommit 2010-04-22 från Vårdfastighetei' Götaland AB, via
avseende ändring av gällande detaljplan från bostadsändamål till

ontorsverksamhet. Den sökande önskar även en utökning av P-platser.
 

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen (FEB) 2010-09-20. Där
diskuterades att fastigheten bör ingå i Brastads centrumplanen. Sökanden har dessutom
fått ett tidsbegränsat bygglov på 5 år med möjlighet till förlängning Vilket gör att det
inte brådskar med att ta ñam en ny detaljplan för fastigheten. PEB föreslår därför
kommunstyrelsen att avslå ansökan om planbesked med hänvisning tiil
detaljplaneläggningenför Brastads centrum.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-01.

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen avslår ansökan om pianbesked för Tuntorp ed hänvisning tiliplan-
och bygglagen 1 kap 2 §.

Beslutet skickas tiil

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Vårdfastigheter Götaland AB

JUSTERING Sign: f., , Utdragsbestyrkande:
,/' r /

_

“f//ZL- Ãaf. D



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-11-03 19 (45)
 

§1s9

TUNTORP4:90 - ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 10-268-219

Ansökan om planbeskedhar inkommit 2010-0742 från Gunilla Ottsjö AB avseende ändring
av gällande detaljplan för att möjliggöra nybyggnad av hyresfastighet för äldre. Gällande
detaljplan som innefattar Tuntoip 4:90 anger att fastigheten får användas för handeln och
bostadsändamål. Den del av fastigheten som den sökande önskar bebygga består av prickad
markvarför en ny detaljplan måste upprättas.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen (FEB) 2010-09-20. Där
diskuterades bla. att Stångenäshemmet, som ligger granne med Tuntoip 4:90, skall bygga ut

och att det eventuellt vore lämpligt med en gemensam planläggning. Men det konstaterades
även att gällande detaljplan redan tillåter den användningen av mark som Stångenäshemmet
är intresserade av. Vid ett besök på fastigheten 2010-10-20 kunde konstateras att området för

föreslagen byggnad verkar lämpligt för ändamålet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-21.

Kommunstyrelsens beslut

l. Konnnunstyrelsenbeviljaransökan om planbeskedför fastigheten Tuntoip 4:90.

2. Detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprograminet för detaljplaner och att arbetet med

detaljplanen startar tidigast 201 l-0l-01.

3. Ett detaljplaneavtal mellan den sökande och konununen ska upprättas saint att den
sökande bekostar planarbetet och anlitar en konsult, godkänd av kommunen, som

arbetar fram planhandlingar.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Gunilla Ottsjö AB

Utdragsbestyrkande:JUSTERING Sign:  
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§19:)

RÖEm-ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 1049-219

    Ansökan In planbesked har inkommit 2010-03-01 ñån
.... ... genom

-- .tz-:Z-*f avseende ändring av befintlig detaljplan för utökad byggr
att möjlighet tillhelårsboende kan åstadkommas.

  

Ärendet hanterades på plan- och exp]oateringsberedningen(FEB) 2010-04-22 och 2010-09-
20. FEB ansåg att aktuell förfrågan om planändring bör ingå i ett större sammanhang där fler
fastigheter i omrâdet studeras för att utreda om det finns förutsättning för helårsboende.
PEB föreskriver' därför att kommunstyrelsen inte bör beviljaplanbesked.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2010-10-1 1.

Yrkanden
Ordförande, Roland Karlsson (FP), och Torbjörn Stensson (S) yrkaratt ärendet återremitteras.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt mfl. yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag
och finner att kommunstyrelsen har beslutatatt återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för Vidare diskussion i plan- och
exploateringsberedningen.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mijö- och byggnadsnämnden
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§ 191

KYRKVJK ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 10-13-1219

 Ansökan om planbesked har inkommit 2010-05-12 från i
ändring av del av gällande detaljplan för att möjliggöra en tillbyggnad för
handikappsanpassning.Kyrkvik ligger enligt gällande detaljplan på prickadmark. För att

möjliggöra en tillbyggnad av bostaden krävs därför en ny detaljplan. Fastighetsägarna har
tidigare beviljatsbygglov av konnnunen för samma åtgärd som de nu söker planbesked för.
Bygglovet upphävdes efter överklagande.

 
 

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen (PEB) 2010-09-20. Med
hänvisning till kommunens tidigare ställningstagande avseende fastigheten så föreslår PEB att

kommunstyrelsenbeviljarplanbeskedet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20 l 0-1 0-01.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) yrkarbifalltillsamhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Jan-OlofJohansson (S) yrkaravslag på ansökan om planbesked.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons yrkande om bifallmot .lan-OlofJohanssons
yrkande om avslag och finner att konnnunstyrelsen har beslutat att bifalla ansökan om

planbesked.

Kommunstyrelsens beslut

l. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av fastigheten Kyrkvik
 

2. Detaljplanen ska ges jarioritet 3 i arbetsprogrannnetför detaljplaner och arbetet med
detaljplanen startar tidigast 201 l -Ol -01

.

3. Ett detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen ska upprättas samt att den
sökande bekostar planarbetet och anlitar en konsult, godkänd av kommunen, som

arbetar fram planhandlingar.

Jäv

AnnnCharlotte Strömxvall (FP) och Torbjörn Stensson (S) närvarar inte vid handläggning och
beslut i ärendet på grund av
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(forts. § 191)

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö-o byggnadsförvaltningen
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§ 192

HOLLÄNDARÖD :i ' ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 10-188-2

 

 
  lanbeskedhar inkommit 2010-05-17 frå via konsult

avseende upprättande av en ny detaljplan för att tillåtafoitätninged 8 ft1g etei. Området är delvis planlagt idag. En ny detaljplan innebär att denna
del av gällande detaljplan ändras. Goda möjligheter finns att ansluta onn-ådet tilldet
allmänna VA-nätet. Ny väg kan anslutas från kilvägen.

sökan om 
  

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2010-09-20. PEB ansåg att

kommunstyrelsen bör bevilja planbesked då förutsättningarna för ny helårsbebyggelse i
omrâdet är goda.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) och Jan-Olof Johansson (S) yrkar bifall till

samhällsbyggnadsförvaltningensförslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-10-1 1.

Kommunstyrelsens beslut

l. Kommunstyrelsen beviljaransökan om planbesked for del av fastigheten Holländaröd

2. Detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammetför detaljplaner och att arbetet med

detaljplanen startar tidigast 201 1-01-01.

3. Ett detaljplaneavtal mellan den sökande och konnnunen ska upprättas samt att den
sökande bekostar planarbetet och anlitar en konsult, godkänd av kommunen, som

arbetar fran: planhandlingar.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 193

GUNNESBO ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 08-88-214

 

 Ansökan om planbesked har inkommit 2008-10-23 från
_ _

upprättande av ny detaljplan för ett 10-tal bostäder för åretruntboende pa unnesb --

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen (FEB) 2010-01-18. FEB
föreskriver att kommunstyrelsen inte bör beviljaplanbesked eftersom området ligger inom
”område med stora natur-, kultur- och friluftsvärdensom inte är skyddade av reservat” enligt
ÖP 2006.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-1 1.

Kommunstyrelsens beslut

med hänvisning till Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Gunnesbo
plan- och bygglagen I kap 2 §.

Beslutet slückas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden  

JUSTERING Sign: w Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-11-03 25 (45)
 

§194
 GAMLESTAN 52 - ANSÖKAN OM PLANBESKED

Dnr. LKS 09-449-219

 Ansökan om planbeskedhar inkommit 2009-12-10 från Lysekils Skeppshandel AB, via i

avseende ändring av gällande detaljplan från industri och hantverk till bostäder.
Nuvarande Verksamhet är tänkt att flyttas till annan plats utanför tätorten vid positivt
planbesked.För att möjliggörade önskade förändringarnakrävs en ny detaljplan.

  

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(PRB) 2010-01-18 och 2010-09-20
då det bl.a. diskuterades att kringliggande fastigheter, som omfattas av flera mindre

detaljplaner, eventuellt borde ingå i en gemensam detaljplan. Många av de kringliggande
fastigheterna är dock redan planlagda både för verksamheter och bostäder så gruppen anser

inte att en samlad planläggning behöver göras. PEB korn därför fram till att föreslå

kommunstyrelsen att beviljaplanbeskedet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-10-01.

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsenbeviljaransökan om planbeskedför fastigheten Gamlestan
.

Detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrannnetför detaljplaner och att arbetet med

detaljplanen startar tidigast 201 i-O 1-0 l.

Detaljplaneavtalmellan den sökande och kommunen ska upprättas samt att den sökande
bekostarplanarbetetoch anlitar en konsult, godkänd av konununen, som arbetar fram
planhandlingar.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltningen
Ivliljö-och byggnadsnämnden
Lysekils Skeppshandel AB
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§ 195

FOSSA - ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 10-253-219
 

Ansökan om planbesked har inkommit 2010-06-24 från Fossa Bostadsrättsförening,»via

öihbud RådhusetArkitekterAB
_ .

_.

avseende upprättande av ny detaljplan för 4-

5 bostadshus. Området ligger i direkt anslutning till fritidshusområdet Asperna. Kommunalt

VA finns att tillgå. Det aktuella området ligger inom strandskyddat område.
 

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2010-09-20. Då fastigheten
ligger inom strandskyddat område ansåg PEB att nya byggt-ätter inom området ej är lämpligt
och föreslår därför kommunstyrelsen att avslå ansökan om planbesked.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-10-1 1.

Iionnnunstyrelsensbeslut

med Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för del av fastigheten Fossa

hänvisning tillplan- och bygglagen l kap 2 §.

Beslutet skickas till

Samhallsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Fossa Bostadsrättsforening
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§ 195

 FOSSA =

Dnr. LKS 10-416-219

 Ansökan om planbeskedhar inkommit från - avseende möjligheten att bygga
3-5 tomter för åretruntboende.

Vid en tidigare ansökan från 2006 ställde sig byggnadsnämnden positiv till en planläggning
men avslog ärendet med hänvisning till den höga arbetsbelastningen på planavdelningen.
Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2010-04-22 och 2010-09-20

då det bl.a. diskuterades htnuvida kommunen borde titta på området som helhet och även se

över och ändra de två detaljplaner som angränsar området. PEB ansåg dock att med

hänvisning till konnnunens tidigare positiva ställningstagande i ärendet, samt de goda
förutsättningar för pennanentboende som finns bLa. i och med tillgång till det allmänna VA-

nätet, föreslå kommunstyrelsen att beviljaansökan om planbesked.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-1 1
.

Kommunstyreisens beslut

 Vi'å5CJ:s 'Å'<1 F" Q (I) CDs cr' CDS0:* .E IDsV]0w S13s oB m: FHI- S33a:c-CD UDwCD m å” En”UJa" “ELr-iCD6+(E)b enCJ U2 V) D?

Detaljplanen ska ges prioritet 3 i arbetsprogrannnetför detaljplaner och att arbetet med

detaljplanen startar tidigast 201 1-01-01.

Ett detaljpianeavtalmellan den sökande och konnnunen ska upprättas samt att den sökande
bekostarplanarbetetoch anlitar en konsult, godkänd av kommunen, som arbetar ñam

planhandlingar.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Milj" hb gg adsnänmden
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§ 197

  FLAT
_

u CH ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 10/130

 '-35 genom ombud
JAnsökan om planbesked har inkommit 2010-05-10 från .;.:i:j§fj'

__ _
i

plats tillkvartersmarkTorbjörn Stensson, avseende ändring av befintligdetaljplan frå
gällande ett :narkornrådeom ca 500 kvm.

Ärendet hanterades på plan» och exploateringsberedningen(PRB) 20l0-09-20. PEB ansåg att

aktuell förfrågan har för litet allmänt intresse för att motivera en ändring av gällande
detaljplan. PEB föreslår därför att kommunstyrelsenbör avslå ansökan om planbesked.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10- 1 1

Kommunstyrelsens beslut

 
med hänvisning till plan- och bygglagen l kap 2 §.

Jäv

Torbjörn Stensson (S) deltar inte vid handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mil'" h b iadsnämnden 
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§ 198

EVENSÅS ÅNSÖICAN OM PLANBESKED 
Dnr. LKS 09/42/214

 
  

 

 om planbesked har inkommit 2009-03-27 från
__

_

i

vseende ändring av detaljplan för att åstadkomma en tomt for fritidsändamålpå mark

som idag är allmänplats -« park.

Ansök  
Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen(FEB) 2009-05-27 och 2010-09-

20. En förfrågan om hur ärendet har hanterats inkom 2010-05-06. Ytterligareen skrivelse med

information om en dom i Miljödomstolen angående begreppet lucktomt inkom 2010-09-13.

PEB ansåg att kommunstyrelsen inte bör beviljaplanbesked då kommunen i första hand ska

planera för helårsbebyggelse och inte arbeta med detaljplaner som rör enstaka tomter, s.k.

”frimärksplaner”,med lågt allmänt intresse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2010-10-1 l.

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsenavslår ansökan om planbeskedför fastigheten Evenså ed hänvisning
tillplan- och bygglagen 1 kap 2 §.

Beslutet sidckas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden  
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§199

BRASTADC - ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr. LKS 10-417-219

Skisser finns framtagna med förslag till utveckling av Brastad centrum. Med dem som

utgångspunkt och med stöd i framtaget underlag önskar samhällsbyggnadsförvaltningen
påbörja ett planarbete för Brastad C. Syftet med detaljplanen är att på sikt stärka Brastad
samhälle genom att skapa möjligheter för en bättre utformning av centrummiljön. Arbetet är
tänkt att bedrivasbLa. genom samarbetemed referensgmpper for näringsliv, ungdomarmfl.

Ärendet ltanterades på pIan- och expioateringsberedningen(PEB) 2010-09-20. PEB ansåg att

kommunstyrelsen med stöd i ett underlag framtaget av samhäilsbyggnadsförvaltningenbör
beviljaplanbeskedet. Planarbetet föreslås påbörjas med framtagandet av ett program senast

2011-01-01 och få prioritering 2 i planprogrammet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-1 1.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljarplanbeskedför den kommunala detaljplanen ”Biastad C”.

Detaljplanen ska ges prioritet 2 i arbetsprogrammet för detaljplaner och arbetet startar senast
20lI-01-0l med att ta ñam en detaljplan.

Beslutet sláckas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§ 200

SÖDRA HAMNEN INFRASTRUKTURPLAN
Dnr. LKS 10-413-219

I samband med att en detaljplan för S. Hamnen - Handelsområde tas fram så har det blivit
aktuellt att göra en kommunal plan för de infrastrukturförändringarsom handelsområdet och
ett nytt resecentrum medför. En trañkutredning finns färdig och en geoteknisk utredning av

området har genomförts.

Ärendet hanterades på plan- och exploateringsberedningen (PBB) 2010-09-20 och där
fdrslogs att ett område från 'Anderssons kaj och fram till och med spåren innan rondellen bör

planläggas. På PEB sades även att planarbetet bör få prioritering I i arbetsprogrammet for

detaljplaner och att arbetet med att ta fram en detaljplan behöver startas omgående.
Planprogram erfordras inte.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-09-28.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeviljarplanbeskedför den kommunala planen ”S.Hamnen
Infrastrukturplaii”.

Planen ska ges prioritet 1 i arbetsprogrammetför detaljplaner och arbetet startas omgående
med att ta fram en detaljplan.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningeii
Miljö- och byggnadsnämnden

JUSTERING Sign: «\ ä.
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§ 201

ÅTERKÖPAVFASTIGHETENSKAFTÖ-BACKA TORVEMYR
Dnr: LKS 10-307-252

Ägaren till fastigheten Skaftö-Back nedan kallad fastighetsägaren, har i skrivelse till 
Kommunstyrelsen (2010-08-19), framfört önskemål om att få dispens från reglerna om vite

vid vidareförsäljningav fastigheten.

Enligt köpeavtalet, som undertecknades 9 februari 2009, förbinder sig fastighetsägaren

0 att inom fastigheten uppföra ett bostadshus för permanent bruk inom två år från

tilltrådesdagen
e att foikbokföra sig i Lysekilskommun samt bosätta sig på fastigheten inom två år

från tillträdesdagen.
s att inte överlåta fastigheten tillannan inom fem år från tillträdesdagen.

Om fastighetsägaren inte uppfyller kraven enligt ovan har kommunen rätt att ta ut vite om

200 000 kronor. Enligt reglerna för tomt- och småhuskön kan eventuell dispens mot dessa

angivna regler sökas hos Kommunstyrelsen.

Ärendet var uppe till beredning hos Kommunstyrelsens iedningsutskott 2010-09-15 där det

beslutades att ge uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltaingen att, istället för dispens på vitet,
förhandla om ett återköp av fastigheten. Utöver det ursprungliga försäljningspriset på 750 000

kronor vill fastighetsägaren ha ersättning för de kostnader 11031 har lagt ut på fastigheten i form

av sprängning, höjning av fastigheten, lagfart, bygglov man., se bilaga 3. Kostnaderna

uppgår tilldrygt 140 000 kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar ett återköp av fastigheten men anser inte att

kommunen skall erlägga ersättning för de kostnader som fastighetsägaren har haft utöver

försäljningspriset. Fördelen med att köpa tillbaka fastigheten är dock att kommunen genom

köpekontrakt kan styra att den säljs för åretrtmtboende vilket inte är fallet om den säljs vidare

privat. Om fastighetsägaren tackarnej tillerbjudandet skall vite erläggas enligt köpeavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-19.

Yrkanden

Torbjörn Stensson (S) yrkarbifalltill samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt kommunen ska erbjuda fastighetsägaren ett återköp av

fastigheten tilldet ursprungliga försäljningspriset.
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(forts § 201)

Beslutet skickas till

S'anmältsbyggnadsförvaltningen
Agaren till fastigheten Skaftö-Backa 
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§ 202

FÖRSÄLJNINGAVDEL AVFASTIGHETENSKAFTÖ-BACICA3:351 FÖR
PERSONALBOSTAD,PELLES RÖKERI
Dnr: LKS 10-143-253

Lysekils kommun äger fastigheten Skaftö-Backa 3:351 i Grundsund. Inom fastigheten har
Pelles Rökeri sin Verksamhetmed restaurangbyggnad/rökerioch personalbostad.

Personalbostaden ligger i korsningen Skogen - Dammenvägen. Byggnaden står på ofri grund
och det finns ingen skriftlig rättighet till marken. Kommunen erhöll under hösten 2007 en

förfrågan från Per-Eric Larsson och Annika Dahlberg om att få friköpa marken under
personalbostaden.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utrett förutsättningarna för att sälja marken och ser inget
hinder i en försäljning. Enligt gällande detaljplan ligger personalbostaden på mark för
bostadsändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer marknadsvärdetpå fastigheten till
500 000 kronor. Värdet har uppskattats med utgångspunkt från taxeringsvärdet för en

obebyggd tomt i centrala Grundsund exkl. VA.

Ärende var uppe för beredning i Konnnunstyrelsen 2010-04-28 ooh blev återremitterat för

kompletterande utredning. Det diskuterades på sammanträdetatt försäljningspriset ansågs för

lågt och att fastigheten borde izpplåtas med tomträtt istället. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har låtit värdera fastigheten på nytt av ytterligare en värderingsñrma för att Visa på att tidigare
föreslaget försäljningspris ligger på en skälig nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningenanser inte
att fastigheten skall upplåtas med tomträtt. Fastigheten ligger i Grundsunds samhälle utan

strandnära läge och kringliggande fastigheter är friköpta tomter för bostadsändarnål. Lysekils
kommun har inte heller sedan tidigare några tomträtter för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsförvaltziingen föreslår att fastigheten skall säljas till det tidigare föreslagna
forsaljningspriset på 500 000 kronor.

Beslutsunderiag

Tjänsteskrivelse, 2010-10-26.

Yrkanden

Jan-Olof .lohansson (S) och Ronald Rombrant (LP) yrkar att ärendet ska återremitteras i
avvaktan på att principbesluthar fattats rörande denna typ av överlåtelser.

Torbjörn Stensson (S) yrkaratt kommunstyrelsen ska avslå ansökan.

Hans Nordlund (M) och Mats Karlsson (M) yrkar bifall till sarnhällsbyggnadsförvaltningens
förslag.
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(forts. § 202)

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons mil. yrkande om återremiss mot

avgöra ärendet idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs.

Omröstning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Jan-OlofJohanssons mfl. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 5 ja-röster mot 6 nej»röster att ärendet ska äterrernitteras. (Se
omröstningsbilaga2.)

Kommunstyrelsens beslut

Konnnunstyrelsen återremitterar ärendet i avvaktan på att principbeslut har fattats rörande

överlåtelser av tomter med byggnader på ofri grund.

Beslutet skickas tili

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Per-Eric Larsson
Annika Dahlberg
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OMRÖSTNINGSBILAGA2
Ärende: Försäljning av del av fastigheten Skaftö-Backa3:351 för personalbostad, Pelles
rökeri

OMRÖSTNING
Nr:

NEJ

_-
-
-

X

X

X

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strörnwall

Mats Karlsson

Hans Nordlund

Jan-OlofJohansson

Anders Nilsson

Anita Lannesjö
Torbjöm Stensson

2

AIme-MarieSöderström . -
Ronald Ronrbrant .
Per-Eric Larsson Ersättare l
Per-Åke Johansson Ersättare l
Carin Friberg Ersättare

Christina Röivali-Dahiberg Ersättare X -
Gerd Persson Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Anneli Strand Ersättare .

KlasuGöran Henriksson Ersättare

Lars-Erik Johansson Ersättare

Inge Löfgren Ersättare

JUSTERING Sign:
i

. d!
_

Utdragsbestyrkande:
f// ;»Z_›_› /'\,-7J

r ö_wj_./tiMg; 2/ ,- et;



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2010-11-03 37 (45)

§ 203

SNÖRÖJNING AVENSKILDAVÃGAR
Dm". LKS 10-414-314

Lysekilskommun ombesörjei'Snöröjning av enskildavägar, genom ett frivilligtåtagande.
Vissa vägsamfälligheteri kommunen erhåller statligt bidragtilldriften. Lysekilskommun har
inte gjort någon kontroll av eventuella utbetalningarav statsbidrag. Vissa samfällighetei' får
därför statligt bidrag för Snöröjning trots att kommunenutför och bekostarsnöröjningen.
Lysekilskommun står även för snöröjningenav enskildavägar där kommunen inte är

väghållare.Snöröjningenutförs av Leva i LysekilAB (genom entreprenörer) för kommunens
räkning. Kostnaden uppgår tillmellan 500 000 kr/år'och 1 200 000 kr.

Lysekils kommun är medlem i ett antal vägsamfälligheter, där kommunen har markinnehav.
Kommunen är därmed väghållare tillsammans med övriga fastighetsägare och medansvarig
for drift och underhåll av de aktuella vägsträckorna. Kostnaden fördelas i sådana fall normalt

på de olika fastighetsägarna enligt sk. andelstal. Lysekils kommun står dock för hela
kostnaden för Snöröjning, ca 100 000 lq/årett ”nonnalâr”.

Det finns inte något lagstadgat krav på konnnunerna att bidra till driñ och underhåll av

enskildavägar, förutsatt att kommunen inte är en av markägarna(och därmed väghållare).

Lysekils kommun står for hela kostnaden för Snöröjning av enskilda vägar, oavsett

ägarförhållanden, om vissa kriterier är uppfyllda. Ingen undersökning har gjorts av eventuella
statsbidragtillväghållarei kommunen.

Kommunen har en årlig kostnad på ca 0,5 Mkr ett ”normalår” och upp till l,2 Mkr ett snörikt
år för Snöröjning av enskildavägar, där kommunen inte är väghållare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010»10=25.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Ronald Rombrant (LP) yrkaratt ärendet ska återremitteras.

Jan-Olof Johansson (S) och Torbjörn Stenssora (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att

tatreda vilka konsekvenser åtgärden kan få för' övriga komnmnala verksamheter och få en

beskrivningav hur våra grannkonnnunerhanterar frågan.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens forslag :not Jan-Olof
Johanssons mfl. yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen har beslutat att

återremlttera ärendet.

Utdragsbestyrkande:JUSTERING Sign:
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(forts. § 203)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att utreda vilkakonsekvenser åtgärden kan få för
övriga kommunala verksamheter och få en beskrivningav hur Våra grannkommunerhanterar
frågan.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltaüngen
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§204

MARBIANVISNINGSAVTALFÖR SKAFTÖ- BACKA 1:3 OCH 1 :273
Dnr. LKS 09-240-214

Fastighetsägaren tillSkafcö-Fiskebäck1:34 erhöll planbeskedav kommunstyrelsen,
2009-06-17,§ 109, for byggnationav bostäderoch kommersiella lokaler. Planbeskedet
innefattade också ett kommunalt rnarkområde,del av rubricerade fastigheter, som gränsar till
Skaftö-Backa1:340 där bensinstation,bageri och pizzeria idag finns etablerat.

Avsiktenmed planarbetetär att åstadkomma en form av centmmbildningmed Varierande
bebyggelse i form av olika bostadsformer samt kommersiella och offentliga lokaler.

Fastighetsägarenhar för detta projektbildatföretaget SCBC FiskebäckskilAB med vilket
forslag till Inarkanvisniirgsavtalnu föreligger.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 20104 0-19.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § 119.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtali enlighet med föreliggande
forslag.

2. Kommunstyrelsenuppdrar åt utvecklingsenheten att teckna avtalet och

3. l samband med att förslag till detaljplan tagits fram ska förslag till
exploateringsavtalupprättas.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadstörvaltningen
SCBC FiskebäckskilAB
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§ 205

ÖVERLÅTELSEAVAVTALOM GEMENSAM EXPLOATERING
Dnr. LKS 10-333-251

I samband med upprättandet av detaljplanen för Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 m.fl. tecknades
avtal om gemensam exploateringmed ett flertal fastighetsägare inom planområdet. Syftet var

att reglera kommunens och exploatöremasgemensammaansvar för iordningsställandetav

exploateringsanläggningaroch fördelning av kostnader. På grund av en kommande försäljning
av en fastighet inom planområdet, har behovav att teckna nytt avtal samt skriva om ett

befintligtavtal om gemensam exploatering uppkommit.

I de avtal som kommunen tecknat om gemensam exploatering står det att exploatören inte får

överlåta avtalet utan koimnunstyrelsens godkännande. Då de avtal som ska tecknas inte

innebär någon förändring i sak, villsanmällsbyggnadsförvaltningen få delegation att teckna
de avtal som är aktuella. Samhällsbyggnadsfötvaltningenvill även få delegation att vid behov

teckna överlåtelseavtal för befintligaavtal om gemensam exploatering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ñ^ån samhällsbyggnadsforvaltningen,20l0-l0-04.
Ledningsutskottets protokoll, 20l0«l0=20, § 120.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningendelegation att teckna erforderliga avtal

om gemensam exploatering med anledning av förestående fastighetsförsäljning.

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningendelegation att vid behov teckna

erforderliga överlåtelseavtal.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§266

LÄNSSTYRELSENSREMIss - LYSEKILSENERGI__VIND AB,ANSÖKAN OM
TILLSTÅNDENLIqT MILJOBALKENTILLUPPFQRANDE OCH DRIFT AV
GRUPPSTATIONFOR VINDKRAFTPÅ SKOTTFJALLET,MUNKEDALSOCH
LYSEKILSKOMMUNER
Dnr. LKS 10429-375

LysekilsEnergi Vind AB (LEVA)presenterade i oktober2007 en översiktlig studie av

möjligheterna att uppföra en större vindkraftparkinom området Skottfjälletffillstândsansökan
inlämnades till länsstyrelsen 2009-06-18och omfattar 13 koordinatbestäzndavindkraftverk
med en totalt installerad effekt av 33MW inom ett område av 340 ha. LEVA yrkaratt tillstånd
ska lämnas att uppföra och driva gruppstation av vindkraftverk.Yrkandetomfattar även

anläggande av transportvägar och ledningsdragning inom verksamhetsområdet. sammanlagd
installerad effekt får vara högst 33 MW.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har rernitterat ansökan till Lysekils kommun för
yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-1042.

Kommunstyrelsens beslut

Konnnunstyrelscntillstyrkeransökan enligt Miljöbalkenlökap 4 §.

Jäv

Anneli Strand (S) närvarar inte vid handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv.
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§ 207

GODKÄNNANDEAVKÖPEKONTRAKTAVSEENDESTÅNGENÄSHEMMET
Dnr. LKs 09-4147493

Kommunfullmäktigebeslutade2010-06-23, § 82
,

att sälja fastigheten Tuntorp 4:156,
Stângenäshemmet,tillen av Lysekilskommun och Riksbyggen stiftad kooperativ
hyresrättsforening enligt senare särskiltupprättat köpekontrakt. Köpeskillingenuppgår till
bokfört Värde, 5 miljonerkronor. Ledningsutskottet tar del av förslag tillköpekontrakt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från verksamhetsstödschefen,2010- 10-11.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-10-20, § l 18.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag tillköpekontrakt.

Beslutet skickastill

Enheten för verksamhetsstöd
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§ 203

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunstyrelson tar del av följande skrivelser och protokoll:

e Protokoll styrelsemöte LEVA i LysekilAB, m' 5 år 2010.

JUS'I”ERING Sign:
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§ 209

REDOVISNING AVDELEGERADEBESLUT
Dnr: LKS 10-116-219

Aimräian om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, ordföranden samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmai'på samrnanträdesbordet.

Ledningsutskottets protokoll w 2010-09-15 samt 201040-20
Kommunstyrelsens ordförande - 111' 6-7/20 l 0
Kommunohefens delegationer- nr 10-12/2010
Administrativechefens delegationer-nr 13/2010
Näringslivschefens delegationer-nr 1-2/2010
Ekonomichefens delegationer -

Inköpssamordnarensdelegationer4
Personalchefensdelegationer - (vidaredelegationtillpersonalsekr)
Räddningstjänstens delegationerm

Harnnchefens delegationer - J

Fastighetsehefens delegationer -

Mark-och exploateringsingenjörensdelegationer -

IT-chefens delegationer
Utredningsingenjörensdelegationer u

Samhällsbyggnadschefensdelegationer -

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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§ 210

INFORMATION

Ordförande

Ordförande informerarom pågående planer och projekt i kommunen.

Kommunchefen

Kommunchefen, Lena Fischer, informerarom att ettbarn- och ungdomspolitisktprogram
hållerpå att utarbetas.

En arbetsgrupp som ska arbetamed befolkningsstrateginhar tillsatts.

Kommunenhar börjat arbetamed att ta ñam en bättre kunskapsbildom mottagandet av
flyktingari kommunen.

Kommunens gymnasiumhar nu en riksrekryterandegymnasieutbildningi marint naturbruk.

Kommunchefen informerar on1 rekryteringen av ny ekonomichef.
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