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KoM M U N låOh/IMUNSTYRELSENS'LEDNINGSUTSKOTT

Sammanträdestid: 201 1-02-16 kl 08.30 -18.10

Lokal: Borgmästaren

Beslutanöe
Ledamöter: Partier-Sättare:-

Roland Karlsson (FP), ordf
Mats Karlsson (M), I :e vice ordf
Yngve Larsson (FP), §§ 1-
Jan-OlofJohansson (S)
Margareta Lundqvist (S)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaidson, administrativ chef, sekr.
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Selçreterare:

Ordförande och justerare:
 
RolandKarlsson
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Tjänstemän och övriga närvarande

Bengt Mattsson, avdelningschefIFO, § 23
Roland Mattsson, gymnasiechef, § 23
Roland Persson, verksamhetschefAME, § 23
KennethHansson, försäkringskassan, § 23
Agneta Essén, socialchef, §§ 1 och 23
Susanne Kristensson, chefVerksamhetsstöd, §§ 24-25
Mats Tillander,tf samhällsbyggnadschet", §§ 2-11, 17-19, 2l,26-29
Sara Ohlsson, mark-och exploateringsingenjör, §§ 2-7, 26-29
Maria Vikingsson, chef information,kvalitet, folkhälsa § 32
Per Bäckström, kultur- och ñitidschef, § 33
Torgny Jansson, fritidskonsulent, § 33
FredrikForsberg, Slättens IK, § 33
Jan Florén, Slättens IK, § 33
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ÄRENDEN TILLKOMMUNSTYRELSEN

§ l

BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKTHANDLINGSPROGRAM
Dnr: LKS 10-352-719

En arbetsgrupp bestående av förvaltningscheferna för bildningsförvaltningen,
gymnasieförvaltningen och socialförvaltningen samt folkhälsosamordnarenhar utarbetat ett

förslag tiil barn»- och ungdomspolitiskt program. Förslaget har under hösten 2010 varit
föremål för en bred remiss. Remissvaren har sammanfattats i skrivelse 2010-12-17. I skrivelse
2010-01-17 har arbetsgruppen redovisat förslag på genomförande och ekonomi.

Målsättning
Den övergripande målsättningen med ”Förslag till barn- och ungdomspolitiskt
handiingsprogram” är att förbättra förutsättningarna för barn och ungas uppväxtvillkor i

Lysekil.

Lysekilskommun har i dag generellt sett en god skola som i hög grad lyckas med att lära våra
barn och ungdomar det som krävs för vidare gymnasiestudier. Samtidigt har kommunen
ökande kostnader för unga i utanförskap. I tidigare utredningar har ñamkommit, att Lysekil
brister när det gäiler tidigt förebyggande och hälsofrämjande arbete. I ett socioekonozniskt
perspektiv är detta ett defensivt arbetssätt. Lysekilskommun får akuta kostnader för unga i ett

allt för sent skede. Genom ett mer offensivt arbetssätt skulle kommunen istället kunna

förebygga och hindra att situationer och därmed kostnader uppstår.

Vad ingår i förslaget
I ”forslag till barn- och ungdomspolitiskt handlingsprograrn”° länmas ett antal förslag tiil
uppdrag. Dessa uppdrag syftar till att vi får en verksamhet med bättre samordning, kvalitet
och långsiktighet. Vinsterna med att tidigare upptäcka barn och familjer med svårigheter
kormnei* att visa sig successivt genom bland annat:

e Större iivskvalitet för barn, Ltngdomaroch familjer
e Samverkansvinster- bättre förutsättningar att hjälpa individen (Strömstadmodellen)
e Minskade kostnader för barn och unga på institution, placeringaroch i familjehem
a Minskade kostnader för socialtjänstens behandlandeoch utredande insatser
e Minskade kostnader för skolans arbete kring elever i särskilt behov av stöd och För

att stötta de elever som av olika azaledningai* iaar svårigheter att :anpassa sig i skolan
e Ivlinskadekostnader för skadegörelse
e Förbättrad organisationsstruktui' och heihet i det förebyggande arbetet
e Bättre kontinuitet och Lippföljning

Besiutstrnderlag

Ledningsutskottets ;Jrotokoll 2010-094 5, § 105.
Förslag till barn- och ungdomspolitisktpirogranr.

J USTERING Sign:
p_
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Arbetsgruppens sammanfattningav remissvaren 2010-12-17.
Arbetsgruppens skrivelse om genomförande och ekonomi 2011-02-10.

Ledningsutskottets forslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslaget tillbarn- och Lmgdomspolitisktprogram.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

IUSTERING Sign:
z ,ll I'12:”
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§ 2

MEDBORGARFÖRSLAG OM räNLÄGGAIEDE AV STENLAGD GÃNGSTIG I
STRANDPROMENADENSFÖRLANGNING OVERHAVSBADSOMRÃDET
Dnr: LKS 08-490-3 l 9

7

och
_

l har i medborgarförslag 2008-10-30 föreslagit, att kommunen anlägger
en stenlagd gångstig i strandpromenadens förlängning över Havsbadsområdet för att öka
framkomligheten. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar yttrat sig över medborgarförslaget20 l 0-1 1-1 O.

Beredning

Medborgarförslag ñån l -_
_

2008-10-30.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-
Samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 2010-1 1-10.

Ledningsutsltottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige uppdrar åt samhälisbyggnadsförvaltningen att överväga om det finns
praktiska och ekonomiska möjligheter att vidta åtgärder för att underlätta framkomligheten i
Havsbadsoznrâdet infor sommaren 201 l.

Kommunñtllnräktige beslutar att :äned detta samt vad samhälisbyggnadschefen anfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§3

FÖRSLAG TILL PRINCIP v11) FÖRSÄLJNING AV MARK FÖR BYGGNAD PÅ
01m GRUND
Dnr: LKS 10-443-267

Det finns cirka 10 stycken byggnader i kommunen som står på ofri grund som

samhällsbyggnadsförvaltningen har kännedom om. Med ofri grund menas en byggnad som

står på mark som inte ägs av samma person som äger byggnaden. För de flesta byggnader
som står på ofri grund finns ett bostadsarrende tecknat mellan husägaren och kommunen där
arrendatorn betalar en årlig avgäld för marken. För några av byggnaderna finns dock inga
avtal tecknade.

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att marken till de byggnader som står på ofri grund
skall utredas och, i de fall där det bedöms som lämpligt, erbjudas till försäljning. Några av de

byggnaderpå ofri grund som finns i kommunen ligger redan på en avstyckad fastighet i andra
fall måste en avstyckning ske innan försäljning genomförs. Eventuell förrättningskostnad står

köparen för vid en försäljning.

Marken ska säljas till marknadsanpassatpris. Ett marknadsvärde är det mest sannolika priset
vid en försäljning under normala omständigheter på den öppna fastighetsmarknaden.För ett

hus på ofri grund finns inte någon egentlig marknadeftersom det endast finns en köpare till

marken, det vill säga ägaren till byggnaden. Detta påverkar marknadsnivân i en viss negativ
rikting. Värdering av marken skall ske på det sätt samhällsbyggnadsförvaltningen finner

lämpligt.

Om marken har bedömts lämplig till försäljning och värdering har skett kommer

samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuda marken till försäljning till respektive husägare. Är
lrusägaren inte intresserad av att friköpa fortsätter befintligt bostadsarrende att löpa. För de

byggnader på ofri grund som är utan skriftlig rättighet skall arrendeavtal tecknas mellan
lconmnrnenoch husägaren.

Fastighet Arrendeavgift Avstyckad
2010

Byggnad på ofri Gamlestan 7 958 kr Ja

grund med arrende
Gamlestan 7 884 kr Ja

Lyse-Berga (del av) 6 493 kr Nej

Lysediiskebäck 0 .i (del av) 6 559 kr Nej

Kronberget i (del av) 10 'F16 kr Nej

Lönndal S 851 kr Ja

Lönndal ' 10 80] kr Ja

.TUSTERING Sign:
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_ BrastadBacka
i

del av)
_
Byggnad på ofri Gamlestan
grund utan arrende
(kända

Beslutsunderlag

 

    
 
  

 
 

 
 Skaftö-Backa. (del av
  

Mario och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-02-02.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat forslag tillprincip vid försäljning av mark
för byggnad på ofri grund.

Kommunstyrelsen beslutar att ge sarahällsbyggnadsfoivaltningen delegation att teckna
erforderliga avtal vid försäljning av markför byggnad på ofri grund.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Siggn
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§4

FÖRSÄLJNINGAVDEL AVFASTIGHETENSKAFTÖ-BACKA3:351 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 - Darnmenvägen. Byggnaden står på ofri grund
och det finns ingen skriftlig rättighet till marken. Kommunen erhöll under hösten 2007 en

fdrñâgan 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

i
ligger personalbostaden på mark för

bostadsändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningenbedömer marknadsvärdetpå fastigheten till
500 tkr. Värdet har uppskattats med utgångspunkt från taxeringsvärdet för en obebyggd tomt i
centrala Grundsund exkl. VA.

Efter det att samhällsbyggnadsforvaltningen redovisat en kompletterande utredning i ärendet
beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2010-11-03 att äterremittera ärendet i
avvaktan på att principbesluthar fattats rörande överlåtelser av tomter med byggnader på ofri
grund.

Förvaltningen vidhållersina tidigare bedömningaroch har irpprättat förslag tillköpeavtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2010-1 1-03, § 202.
lvlark»och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 201 l=02-02 med forslag tillköpeavtal.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till köpeavtal mellan Lysekils
kommun och Pelles Rökeri för personalbostader] inom del av fastigheten Skaftö-Backa3:351.

Kommunstyrelsen läemyndigar förvaltningschefen att teckna erforderligt köpekontrakt.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

.TUSTERING Sigill):
”I 7

,a'r' fail,
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§ 5

UTÖKNINGAVTOMTRÄTT- SÖDRA HAMNEN 1:123
Dnr: LKS 10-423-256

AB Drevia har överlätit fastigheten Södra Hamnen 1:123, som upplåts sedan 1992-04-01 med
tomträtt, till Fastighetsbolaget 134 AB, nedan kallad tomträttshavaren. Ett avtal om

tomträttskontrakt upprättades 2008-12-15 med avsikt att utöka tomträttens areal med cirka
840 m2 till att totalt uppgå till en areal om cirka l 522 m2 med en tomträttsavgäld på 32 000
kronor per år. Tomträttshavaren har framställt önskemål om att utöka tomträtten med
ytterligare cirka 11 340 m2 av kommunens fastighet Södra Hamnen 1:115, nedan kallat
markornrâdet. För att kunna utöka tomträttsfastigheten krävs att en fastighetsreglering
genomförs och ett tillägg till avtal om tomträttskontrakt upprättas för att reglera den nya
arealen och den nya tomträttsavgälden.

Tomträttshavaren har tidigare förvärvat magasinsbyggnad 6 av kommunen med tillträde
2010-09-01. Magasinsbyggnaden ligger inom markområdetsom ska regleras. Markområdet är

enligt gällande detaljplan (14-LYS-l9l)avsett för hamnändamål. Tomträttshavaren erhöll
2010-07-01 bygglov för 2 stycken byggnader för marin verksamhet. Markområdethar tidigare
nyttjats för båtttpplag.

Värdering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit Göteborgs Värderingsinstitut värdera markområdet
för att kunna bedöma en ny tomträttsavgäld. Värderingens syfte har varit att bedöma den
blivande tomträttsfastighetens inklusive det nya markområdets marknadsvärde. På grundval
av den genomförda värderingen bedömer samhällsbyrggnadsförvaltningen att den nya
tomträttsaxtgäldeit ska vara 200 tkr per år den första IO-års perioden.

Tillägg till tidigare tecknat avtal om tomträttskontrakt har upprättats.

Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-02-03 med förslag till tillägg till
avtal om tomträttskontrakt.

Ledningsutslcottets förslag till beslut

KOllllTlunstyrêlsell godkänner upprättat tillägg till avtal om tomträttskontraki med

Fastighetsbolaget 134 AB.

Beslutet skickas till

Koinntuiistyrelseii
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§ 6

AVGIFTEROCH VILLKORFÖR PARKERINGSARRENDEN
Dnr: LKS 10-424-261

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under 2008 i uppdrag att genomföra en översyn av

avgifterna för alla typer av arrende inom kommunendär målsättningenvar att uppnå en rättvis
prissättning och att anpassa avgiftema till dagen prisnivå. De flesta arrendeavgifterna är
redovisade och fastställda av kommunfullmäktige 2009-10-29. Arrendeavgiñema for
parkering fanns inte med i detta beslut.

I prisforslaget är Lysekils kommun uppdelad i tre olika områden: centrum, tätort och
landsbygd. Detta på. grund av att en parkeringsplats värde bedöms vara högre i de centrala
delarna av Lysekil än på landsbygden. Prlsförslaget är även indelat i om arrendet berör en

redan iordningsställd yta (färdig parkering) eller obehandlad yta som arrendatorn själv får
iordningsställa.

I prisförslaget för tätort hamnar även områden utanför tätorten i vanlig bemärkelse såsom
sommarstugeområden i tätbebyggt oInråde/samlad bebyggelse och områden i närheten av

båthamnar.

 Centrum Tfitørt Landsbygd
Fiirdigstä[Id nzrzrk

Privat 3 000 kr/plats/år 2 000 kr/plats/år l 500 kr/plats/år
Verksamhet 3 900 kr/plats/år 2 600 ler/plats/år 2 000 lcr/plats/år*

l
Obehartdlttrlmark P
Privat 900 kr/plats/år | 600 kr/plats/år 500 kr/plats/år
Verksamhet l 200 kr/plats/år l SOOkI/plats/år LQO kr/plats/år

Prisförslaget har utgått ñån det tasställda priset för parkeringmed boendekort som idag kostar
l 875 kronor per plats och år. Ett boendekort ger ingen garanterad plats tillparkeringeñersom
det kan finnas fler boendekoit än parkeringsplatser. Priset för en arrenderad parkeringsplats
skall spegla värdeökningen av en garanterad bestämdplats jämfört med ett boendckort.

En arkerin s lats för verksamhet eller handel föreslås li a cirka 30 % över av iften för eng P 8
;Jrivat parkeringsplatspå grund av att det är kommersiell verksamhet.

Vid utarreirdering av större parkeringsylor på obehandlad mark där köryta krävs beräknas
varje parkeringsplatsyta till 25 m2 inkl. vägytor.

Beslutsunderlag

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 201 l-02-tl2.

JUSiFERING Sign:
k_

.v7 fly
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Leclningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarfastställaarrendeavgittel' för parkeringenligt upprättat förslag.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 7

MARKRÖRELSER1 ANSLUTNING TILLBRODALSÄLVEN
Dnr: LKS 11-21-249

Längs delar av Brodalsälven genom Brodalen har det under en längre tid skett mindre skred
och ras. Murar har lutat allt mer och mer och även rörelser i markhar noterats.

Sarnhällsbyggnadsförvaltningenhar tillsammans med geoteknisk expertis besiktigat området
och bedömt att det inte föreligger akut risk för skred som när fram till husen. Däremot finns
behov av att ytterligare kontrollera och undersöka röreiser i markensamt risk för skred.

Förvaltningen kommer därför att sätta upp ytterligare mätpunlçter* (i mark, på murar etc) och
kontrollera dessa oftare. Ytterligare en geoteknisk utredning bör utföras för att

kontrollberäknastabilitetoch närmare studera och bedöma geometrin i området, erosion och
deformationer. Därefter kan det bli aktuellt med fördjupade undersökningar och eventuellt
även åtgärder på plats. För dessa delar kan statsbidragsökas (60%).

Brodalsälven går genom kommunalt ägd mark och därför bör kommunen genomföra den
första utredningen. För åtgärder kan ansvaret för genomförande och kostnader komma att

delas med fastighetsägare.

Beslutsunderlag

Byggiovshandläggarens tjänsteskrivelse 201 1-01-25.

Ledningsutsláottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en geoteknisk
utredning Eängs Brodalsälven i Brodalen varvid finansiering får ske genom omfördelning
inom förvaltningens budget.

Beslutet skickas till

Koimnunstyrelsen

JUSTERING Sign:
i/

Kiki"
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§ 8

MEDBORGARFÖRSLAG .- HUNDPÅSESTATIONER
Dnr: LKS 09-458-459

Per Tengberg,Lysekil, har i medborgarförslag 2009-12-14 föreslagit åtgärder för att minska
problemen med hundavtöring på bLa. trottoarer. Kommunfullmäktiges ordförande har
remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschefen har anfört, att kommunen av ekonomiska skäl inte kan placera ut
tler än de 15 hundpåsestationer som nu finns. Däremot bör förnyade informationsinsatser
genomföraskring hundskötsel och upplockningstvâng

Beredning

Medborgarförslag från Per Tengberg,Lysekil,2009-12-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-12-17, § 170.

i

. i

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 20104 1-10.

Ledningsutskottets förslag til!beslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad samhällsbyggnadschefen anfört
bifallamedborgarförslaget i den del som gäller förnyade informationsinsatsersamt atti övrigt
avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Kom Inunstyreisen

JUSTERING Sign:
,fv/C”

I'
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§ 9

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTANVÄNDA KULTURVÄGARI LYSE SOM GC-
VÄGAR
Dnr: LKS 04-223-312

, r
i “ '

:n
' )Cl'1 "

.,
alla Lysekil, har i

medborgarförslag 2004-05-23 föreslagit, att gamla kulturvägar i Lyse iordningställs för att

sedan kunna användas som gång- och cykelvägar.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen,
dåvarande kultur- fritidsnämndenoch byggnadsnämnden.

Administrative chefen har efter att ha tagit del av remissvaren sammanfattningsvis
konstaterat, att det inom ramen för översiktsplanearbetetpågår ett arbete enligt de intentioner
som förts fram i medborgarförslaget. Kommunens olika förvaltningar är väl medvetna om den
tillgångsom dessa kulturvägar' kan vara i en framtida utbyggnad av gång- och cykelvägar i de
olika kommundelama.

Samhällsbyggnadschefen har i tjänsteskrivelse 2010-11-10 redogjort för arbetet med
utbyggnaden av GC-vägal' och de överväganden som gjorts avseende möjligheterna att
använda gamla kulturvägar för ändamålet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2004»05-23 från l

____ _

_
n, och

,

alla Lysekil.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2005=05«l2, § 32.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 201 O-l l- l 0.

Ledningsutsirottets förslag till beslut

Konnnunftallmäktigebeslutarmed hänvisning tilivad samhälisbyggnadschefenanfört att anse

medborgarförslaget besvarat.

Besiutet skickas till

Kommunstyrelsen

.TUSTERJNG Sign:
_

_

I
/- fx

2x_
,
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§10

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANLÄGGA EN TROTTOAR MELLAN
VIKENVÄGENOCH PINNEVIKSBADPLATS
Dnr: LKS 09-67-311

"

_

Lysekil, har i medborgarförslag 2009-02-20 föreslagit, att en trottoar

anläggs mellan Vikenvägen och Pinneviks badplats. Kommunfullmäktiges ordförande har
remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschefenhar i tjänsteskrivelse 2010-11-10 redogjort för pågående arbete med
anläggande av GCI-väger i kommunen. Det föreligger ett Visst behov av förbättring av

trafiksäkerheten på platsen. Frågan får beaktas i arbetet med kommande års
investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från C Lysekil,2009-02-20.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-02-26, § 35.
Samhällsbyggnadsehefenstjänsteskrivelse 2010-1 1-10.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Iiommttnfttllmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadschefen anfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Konnnttnstyrelsen

JUSTERING Sign:

Åg-
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§11

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÃTERPLANTERING AV TRÄDALLE I
ANSLUTNING TILL KORSNINGEN JÄRNVÄGSGATAN/LANDSVÄGSGATAN
Dnr: LKS 09-324-312

.

_

, Lysekil, har i medborgarförslag 2009-09-21 föreslagit, att en

återplantering av träd sker i anslutning till den nya gång- och cykelvägen längs
Landsvägsgatan.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i sitt yttrande, att avsikten var att återplantera allén.
Detta har dock inte gått att genomföra då det ligger en mängd kablar samt fjärrvärmerör i
marken. Grävning för plantering har alltså inte kunnat göras av tekniska skäl.
Samhällsbyggnadschefen har i tjänsteskrivelse 2010-11-10 angett att målsättningen från
förvaltningens sida är att återplantera allén när närliggande bebyggelse fardigställts.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från ' ' i

v, Lysekil,2009-09-21.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-09-24, § 113.
Samhallsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2010-05-03.
Ledningsutskottets protokoll 2010-05-19, § 57.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-1 1-1 O.

Ledningsutslçottet förslag till beslut

Iionununfullmäktige beslutar med hänvisning till vad sambal!sbyggnadsförvaltningen anfört
att bifallamedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
.y
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§12

MEDBORGARFÖRSLAG oM DIALOG-/INFORMATIONSMÖTENINFÖR STORA
BESLUT
Dnr: LKS 07-135-040.

_._-___- __. _-____
_ _

'" "

,, Lysekil,har i medborgarförslag 2007-03-23 föreslagit, att

kommunstyrelsen skall kalla tilldialog/informationsmöteninför alla större beslut som medför
en ekonomisk belastning för kommunen samt att obligatorisk protokollföring skall ske vid
dessa möten. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat yttrande över medborgarförslaget vid sitt
sammanträde 2007-06-19 och där ställer man sig bakom planarkitektens redogörelse för
allmänhetens möjligheter att få informationoch lämna synpunkter i planprocessen.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2010-12-13 behandlat ärendet med
anledning av ledningsutskottets återremiss.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från' ' "V i '

i, 2007-03-23.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2007-04-26, § 81-07.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2007-06-19,§ 139-07.
Ledningsutskottets protokoll 2007-08-22, Nr 127.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-12-13, § 249.

Ledningsutskottets förslag till beslut

Iiomnaunfttllmäktigebeslutar med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens yttrande att

anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
. b,

_

-2

f: C. ,.
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§13

MEDBORGARFÖRSLAGOM KANAL OCH HAMN VID ISLANDSBERG
Dnr: LKS 10-365-825

'
'

'. föreslår i medborgarförslag att kommunen ska anlägga en kanal mellan
Värbosundet och Skallhavet och i samband med detta utvidga hamnen i Värbosundet.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsföwaltningenfor beredning.

Miljö» och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2010-11-04 lämnat yttrande över

förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från z, 2010-10-04.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-10-28, § 141.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-11-04, § 225.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutarmed hänvisning till vad miljö- och byggnadsnämnden anfört att

anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:

._
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§14

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÄNDRA OMRÅDESBESTÄMMELSERNA FÖR
BYGGYTAI FISKEBÄCKSOMRÃDET
Dnr: LKS 10-378-219

1 föreslår i medborgarförslag att kommunen ska ändra
ormådesbestämmelserna beträffande byggyta från i dagsläget 80 kvm till ca 110 kvm, i
Fiskebäcksområdet. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2010-11-04 yttrat sig över

medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från ' 2010-10-08.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-10-28, § 142.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-11-04, § 226.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutarmed hänvisning till vad miljö- och byggnadsnämndenanfört att

anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTIERING Sign?
”i”5,
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§15

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTKOMMUNEN UTREDWERMÖJLIGLHETERNA
ATT LYSEKILBLIR ETT ETAPPMÅL FÖR TALL SHIPS RACE VID LAMPLIGT
TILLFÄLLE
Dnr: LKS 08-134-841

T '

:, Fiskebäckskil,har i medborgarförslag 2008-03-25 föreslagit,
att kommunen utreder möjligheterna att bli ett etappmål för Tall Ships Race vid lämpligt
tillfälle, d.V.s. när seglingen går i Nordsjön. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat
medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Näringslivsenhetenhar i yttrande 20 l 0-1 1-16 ställt sig positiv tillmedborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från , Fiskebäckskil,2008-03-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-04-03, § 40.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-1 1-16.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till näringslivsenhetens yttrande att bifalla
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERTFJG sggng,
kål/Z..-
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§16

MOTION OM BREDBANDSUTBYGGNADPÃ LANDSBYGDEN
Dnr: LKS 10-304-269

Christina Rörvall-Dahlbergoch Siw Lycke, båda (C), har i motion 2010-08-17 föreslagit, att

Lysekils kommun utreder möjligheten att medñnansiera ñberforeningarnas utbyggnad av

bredband på landbygden inom ramen för landsbygdsprogrammet. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen. '

IT-enheten samt näringslivsenhetenhar yttrat sig över motionen ställer sig positiva tiliden.

Beredning

Motion ñân Christina Rörvall-Dahlbergoch Siw Lycke, båda (C) 2010-08-17.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-08-19, § 101.
IT-chefens och näringslivschefens tjänsteskrivelse 2010-10-18.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2011-01-11.

Yrkanden

Yngve Larsson (FP): bifalltillmotionen.

Ledningsutskottets förslag tilibeslut

Kommuxiñlllrnäktige besiutar med vad lT-eirheten och näringslivsenheten anfört att bifalla
motionen.

Beslutet skickastill

Konununstyrrelsen
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§ 17

MOIION OM ATTUPPFÖRA EN INFORMATIONSTAVLAOM STENSORTERNA
PÅ OVRE KUNGSTORGET
Dnr: LKS 10-204-311

Ann-Charlotte Strömwall, (FP), har i motion 2010-05-25 föreslagit, att en informationstavla
sätts upp på Ovre Kungstorget. Tavlan skall beskriva de olika stensoiter som finns i
stensättningen på torget. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till

kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig i ett yttrande positiv till förslaget, eftersom man

anser att det är av stort Värde att visa upp Lysekilsäldre kultur- och industrihistoria.

Ledningsutskottet beslutade vid sammanträde 2010-09-15 att uppdra åt

Samhällsbyggnadsiörvaltningen att utreda vilka kostnader det medför att låta tillverka en

informationstavla enligt ovanstående förslag samt ge förslag till lämplig placering av

densamma. Samhällsbyggnadsföivaltningenhar genomfört denna kompletterande inredning.

Beslutsunderlag

Motion från Ann-Charlotte Strömwall, (FP) 2010-05-25.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse, 2010-08-27
Ledningsutskottets protokoll 2010-09-15, § 108.
Samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 20 l 0-1 l -16,

Ledningsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförxlaltningenanfört
att anse motionen besvarad.

Beslutet skiclcas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§13

MOTION OM ATT LYSEKILS KOMMUN SKALL ANSLUTA SIG TILL
FÖRENINGEN SVERIGES EKOKOMMUNER
Dnr: LKS 10-190-409

Inge Löfgren (MP) har i motion 2010-05-18 föreslagit, att Lysekils kommun skall söka

medlemskap i föreningen Sveriges Bkokommuner. Kommunfullmäktiges ordförande har
remittcrat motionen tillkommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen vid sammanträde 2010-11-04 och

föreslagit, att motionen skall avslås mot bakgrund vad samhällsbyggnadsföwaltningenanfört.

Beslutsunderlag

Motion ñån Inge Löfgren (MP) 2010-05-18.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-05-27.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2010-11-04, § 223.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisning till vad miljö- och byggnadsnämndenanfört att

avslå motionen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sigllløw?
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§19

MOTION OM ATTUPPRÄTTAEN KLIMATPLANFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr.: LKS 07-173-429

Inge Löfgren (mp) har i motion 2007-04-16 föreslagit, att en klimatplan upprättas i Lysekil
för att påtagligt minska utsläppen av främst koldioxid, att samtliga sektorer i samhället görs
delaktiga i klimatarbetet samt att tydliga mål och konkreta forslag till åtgärder fastläggs.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och miljö-
och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen vid sammanträde 2007-09-13.
Därefter har samhällsbyggnadsförvaltningen redogjort för de åtgärder som genomföits sedan
motionen lämnades.

Beredning

Motion från Inge Löfgren (mp) 2007-04-16.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2007-04-26, § 79.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2007-09-13, § 200.
Samhällsbyggnadsohefenstjänsteskrivelse 2010-10-18.

Ledningsutslçottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförxraltningen
anfört anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§20

MOTION OM UPPRÄTTANDE AVEVENEMANGSKALENDERMOTSV.
Dnr.: LKS 08-145-841

'

Ove Kummel (LP) har i motion 2008-03-30 föreslagit, att en evenemangskalendermotsv.

upprättas dit arrangörer kan anmäla olika evenemang for att undvika kollisioner.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Enheten for information, kvalitet och folkhälsa har yttrat sig över motionen och bl.a.
framhållitatt det idag finns en evenemangskalenderpå. kommunens hemsida.

Beslutsunderlag

Motion från Ove Kummel (Ip) 2008-03-30.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-04-03, § 41.
lnformatörens tjänsteskrivelse 2010-1 1-24.

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad enheten för information, kvalitet och
folkhälsa anfört att anse motionen besvarad.

Besiutet skickas till

Koirnnunstyrelsen

JUSTERING Sign:
27',

/zg/z”
m_
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§21

MOTION OM ATTGÖRA SLÄGGÖ TILLGÄNGLIGTFÖR RÖRELSEHINDRADE
Dnr: LKS 09-30-339

Ann-Charlotte Strömwall (fp) har i motion 2009-01-25 föreslagit, att Släggö görs tillgängligt
för rörelsehindrade. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till

kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsföivaltningenhar yttrat sig över motionen och förutsättningarna för att öka
tillgänglighetentillSläggö.

Beslutsunderlag

MotionifrânAnn-Charlotte Strömwall (fp) 2009-01-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-01-29, § 14.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-1 1-22. 5

Ledningsutskottets förslag tillbeslut

Konnnunftlllmäktige beslutar att med hänvisning till vad samhällsbyggnadsföivaltningen
anfört anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

.TUSTERING Sign;
“a

,L
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§22

FRAMSTÄLLNING OM KOMMUNAL BORGEN FÖR ÄNDRING AV
DETALJPLAN,BYGGANDEAV LAGENHETERMM - FASTIGHETENTUNTORP
4:90
Dnr: LKS 10-268-219

Ägaren till fastigheten Tuntoip har i skrivelse 2011-01-20 gjort framställning om att
kommunen går i borgen för- ändring av detaljplan, byggande av 14 lägenheter mm. på
fastigheten.

Beslutsunderlag

Skrivelse från ägaren tillTuntoip 1 2011-01-20.

Ledningsutskottets förslag tillbesiut

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till kommunallagen 2 kap. §§ 1-2 att avslå
framställningen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign; 7
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 23

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Roland Persson, enhetschef for arbetsmarknadsenheten,lämnar en nulägesrappoit över arbetet
inom arbetsmarknadsenheten.AME ges i uppdrag att fortsätta planeringen för att erbjuda 40

ungdomar feriepraktiksommaren2011.

Kenneth Hansson, Försäkringskassan, informerar bLa. om antalet sjukslçrivningar i Lysekils
kommun och det nya begreppet sjukpenningtai.

Bengt Mattsson, avdelningschef indivicb och familjeomsorg,informerar om bLa. arbetet med
insatser for ensamma män och flyktingar.

JUSTERING Sigirig?
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§24

KOSTPOLICY
Dnr: LKS 07-409-012

Kostenheten fick 2010-09-01 i uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med en

referensgrupp från beställande förvaltningar upprätta förslag till kostpolicy, utforma
kostenheten till en enhet som säljer tjänster till övriga förvaltningar samt skapa en tydlig
ekonomimodell. Utifrån presenterad tidplan finns nu ett första utkast till kostpolicy
innehållandede olika delarna i kostenhetens uppdrag.

Enligt gällande tidplan kommer en presentation av en mer detaljerad och processad kostpoiicy
och ekonomiska styrprinciper att avrapporteras tillkommunstyrelsen i april 2011.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från chefen för verksamhetsstöd 2011-02-02 med forslag tillkostpoiicy.

Ledningsutskottets beslut

Ledniugsutskottet beslutar att uppdra åt enheten för verksamhetsstöd att överarbeta förslaget
till kostpolicy med beaktande av de synpunkter som lämnats i anslutning till foredragningen
samt att behandlaförslaget på ledningsutskottets sammanträdei mars.

Beslutet skickas till

Enheten för verksamhetsstöd

JUSTERJNG Sign:
J):
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§25

F.D BRANDSTATIONENI FISKEBÄCKSKIL
Dnr: LKS 10-186-299

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade, 2010-08-18, § 86, att föreningen Sjöstjärnan
skzille beredas tillfälle att presentera sin verksamhet samt att fastighetsenheten skulle visa
foton samt hyresavtal för nuvarande hyresgäst.

Vid sammanträdemed ledningsutskottet2010-09-15 informerade representanter för
föreningen Sj östjärnan om föreningens verksamhet. De berättade att de villanvända före detta
brandstationensom föreningslokal och förråd. Chefen för verksamhetsstödbeskrevockså
fastighetens status samt värdering.

Beredning

Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse, 2010-06-29.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-08-18, 86.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-09-15, § 106.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet uppdrar åt chefen för verksamhetsstöd att upprätta förslag till köpeavtal
med föreningens Sjöstj ärnan avseende f.d. brandstationeni Fiskebäckskil.

Beslutet skickas till

Chefen för verksamhetsstöd

JUSTERING Sigix_
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§ 26

ERSÄTTNINGSKRAVFÖR ANPASSNING AVFÖRRÅDSBYGGNAD
Dnr: LKS 09-54-1261

Ägaren till fastigheten i Grundsund har inkommit med ersättningsanspråk
pga. anpassningarhan har fått göra på en fönådsbyggnad.

Sanmällsbyggnadsförvaltningenhar redovisat en utredning i ärendet och föreslår med stöd av

denna, att ledningsutskottet skall avslå fastighetsägarens ersättningsanspråk.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-02-01.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaravslå fastighetsägarens ersättningsanspråk avseende kostnader som

uppkommit i samband med anpassning av förråd.

Beslutet skickas till

Ägaren till fastigheten J"
Samhällsbyggnadsförvaitningen

JUSTERING Sigill;'7,«“{'.;,?
M

/áø/c,.-- ›
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§ 27

BORGEN FÖR SLUTTÄCKNINGAVDEPONIN I SIVIK
Dnr: LKS 11-45-045

Enligt avtal mellan Rambo AB och Lysekils kommun ansvarar kommunen för
efterbehandling och återställning av avfallsdeponin på Sivik. Enligt anpassningsplanen,
framtagen av Rambo och godkänd av Länsstyrelsen, kan detta arbete påbörjas under 2011.
Eftersom deponin beräknas utnyttjas till omkring 2025, kommer endast mindre åtgärder att

genomföras under tiden train till dess. Kostnaden för sluttäckningen bedöms itppgâ till ca

20,4 mnkr eller, om avloppsslam får användas till 17,4 nmkr.

Under en rad år har medel avsatts för sluttäckningen. Hittillshar ca 8 mnkr fonderats. Dessa

avsättningar görs med del av tippavgifterna samt abonnentavgifter. Hela kostnaden ska
finansieraspå detta Vis.

Enligt miljöbalkens regler om deponier (jmf med berg- och grustäkter) ska ”betryggande
säkerhet” ställas för att garantera att åtgärderna enligt planen kan genomföras. Enligt de
diskussioner som varit med Länsstyrelsen räcker' det inte att kommunen i avtal påtar sig
ansvaret och att medel årligen avsätts. Det som accepteras är borgen, bankgaranti eller
deposition av beloppet på ett spärrat konto.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggziadschefens tjänsteskrivelse 201 11-02-09.

Ledningsutslcottets beslut

Ledningsutskottet beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för

kompletterande utredning.

Beslutet sldckas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

;FUSTERING Sign:
V

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens -

ledningsutskott 2011-02-16 33 (38)

§23

FÖRSLAG TILL REVIDERING AV AVGIFTER OCH VILLKOR FÖR BRYGG-
OCH SJOBODSARRENDENINOM LYSEKILSKOMMUN -

Dnr: LKS 09-146-261

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utarbetat ett förslag till revidering av avgilter och Villkor
för brygg- och sjöbodsarrenden.

Beslutsunderlag

Mark» och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-02-02 med förslag till
arrendeavgifter.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt behandlaärendet på utskottets sammanträdei mars.

JUSTERING Sign:
\
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§29

PARKERINGSUTREDNINGLYSEKIL- ÅTGÄRDER
Dnr: LKS 11-3 9-514

En parkeringsutredninghar tagits fram får Lysekils tätort. Utredningen visar på ett underskott
av korttidsplatser under sommaren, vilket innebär att besökare tidvis har svårt att finna en

uppställningsplats. För att öka tillgängligheten till och omsättningen på parkeringsplatser
föreslås åtgärder inför sommaren 2011. På vissa gator införs tidsbegränsad parkering och
vissa ytor iordningsställas for att öka antalet p-platser. Även på lite längre sikt föreslås vissa
åtgärder:

Kort sikt
- Gator i centrala Lysekil,där det hittills varit möjligtmed parkeringunder 24 timmar

korttidsregleras till 2/4 tim (9-18).
- Målningav p-rutor
- Enkelriktningav gator for flerp-platser

Kort sikt w fysiska åtgärder
- Parkeringsplatsvid tennisbanorna anläggs, 7 pl. - 100 tkr
- Grötö p-plats anläggs, 30 pl. »- 300 tkr
w Fiskehamnen p-plats anläggs, 15 pl. - 50 tkr

Längre sikt
- Översyn av p-norm, anpassning till nuv. bilinnehav(20 tkr)
- Utredning om parkeringsköp(20 tkr)
" Utredning om parkering i bergrum (300 tkr) (bedömdkostnad 200-300 tkr/pl)
- Bevaka att nya p-platser anläggs vid exploateringar (i avtal) och i bygglovsprövniiigar.

Beslutsunderlag

Utredningsingenjörens tjänsteskrivelse 201 l-O2-O7.

Ledningsutsliottets beslut

Ledningsutskottet godkänner redovisade åtgärder ”på kort sikt”. Åtgärder på ”längre sikt”
skall prövas i kommande budgetarbete.

Bcsiutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten

.IIJSGTEIUNG Sign:
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§30

IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÅND OCH OMDISPONERING AV MEDEL FÖR
ANLÄGGANDE AVNY FLYTBRYGGAI HAVSBADSHAMNEN
Dnr: LKS 11-64-042

Med anledning av att brygga B i Havsbadet är i akut behov av att ersättas har anbud infordrats
och kostnaden uppgår till ca 1,2 miljonerkronor för själva flytbryggan. Därtillkommer en del
kringkostnaderpå uppskattningsvis 300 tkr.

Småbåtshamnsverksanahetenerhöll inga investeringsmedel för 201 1.

Verksamhetschefen har gjort framställning om igångsättningstillstând för ifrågavarande
investering samt att finansiering får ske genom omdisponeiçing av investeringsanslag for

räddningstjänsti 2010 års investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefenstjänsteskrivelse 201 1-02-14.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet lämnar igångsättningstillståndför iñågavarande investering.

Investeringen (1,5 mnkr) får finansieras genom omdisponering av investeringsanslag för
räddningstjänsti 2010 års investeringsbudget.

Beslutet skickas till

Verksamhetschefen för småbåtshamnai*
Ekonomienheten

JUSTERING Sign: .. ,
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§31

SMÃBÄTSHAMNSVERKSAMHETEN- FRAMTIDA DRIFTSFORMM.M.
Dnr:

Verksamhetschefen för srnåbåtshamnsverksamheten har tidigare informerat om genomförd
statusutredning avseende småbåtshamnazna, underhålisplan och investeringsplanei* samt
småbåtshamnarnasorganisatoriskaplacering.

Ledningsutslcottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt konnnunchefen att till ledningsutskottets
sammanträde i mars utarbeta ett beslutsunderlag avseende småbåtshamnsverksamhetenoch
dess ñamtida driftsform.

Beslutet skickas till

Kommunchefen

JUSTERING Sign:-- ;x
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§32

INFORMATION OM UTREDNING AVSEENDEGEMENSAM IT-ORGANISATION
LYSEKJL-MUNKEDAL

Enhetschefen för information,kvalitet och folkhälsa informerarom den pågående utredningen
om en gemensam IT-organisation for Lysekilsoch Munkedals kommuner.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt enhetschefer: fortsätta utredningsarbetet for att bLa.
belysaorganisationsfonn för ledning och styrning samt ekonomi.

Ledningsutskottet beslutaratt informerakommunstyrelsenvid sammanträdet2011-03439.

Beslutet skickas till

Enhetschcfen for information,kvalitet och folkhälsa.

JUSTERING Signz.,
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§ 33

INFORMATIONOM TENNISVERKSAMHETENI KOMMUNEN

Företrädare för tennissektionen inom Slättens IK informerar om verksamheten och
föreningens syn på förutsättningama för tennisspel i ñamtiden.

Representanter för kommunen redogör för de förutsättningar kommunen kan tillhandahålla
för tennisspel.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna informationen.

JUSTERING Sign:


