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Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Ann-Mari Söderström (S)
Yngve Larsson (FP) Bo Göthesson (S)
Aim-Charlotte Strörnwall (FP) Håkan Smedja(V)
Kent Olsson (M)
BritbMarie Didriksson-Burehei' (FP), tjänstg.
ersättare
Klas-GöranHemiksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tfänstemän:

Anna Aronsson, kommunsekreterare
Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef
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Ovriga närvarande

Jenni Lehto, energistrateg, § 83

Christer Ökvist, säkerhetssamordnare, § 89

Theresa Eldsjö, ekonomichef, §§ 90-91

Susanne Kristensson, enhetschefVerksamhetsstöd, §§ 95-96

GunillaMartinsson, kostchef, § 95

Sara Ohlsson, mark-och exploateringsingenjör, § 99

Mats Tillander,samhällsbyggnadschef, §§ 97-100
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§83

STRATEGIFÖR ENERGIEFFEKTlVlSERlNG
Dnr. LKS l 1-187-409

Strategi för energieffektiviseringi Lysekiis kommun syftar tillatt minska energianvändningeni
den kommunalaverksamheten. Strategin innehåliei'en nulägesanalys över kommunens
energianvändning,mål för energieffektiviseringsarbetetsamt en handlingsplanmed
åtgärdsförslag och tidsplan.

Strategi för energieffektiviseringhar upprättats med stöd av Energimyndighetenoch
Länsstyrelsen i Västra Götaland, och är en del av det nationellaarbetet för en minskad
energianvändningoch klimatpåverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-04-l 3
Förslag till strategi för energieffektivisering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anta strategi för energieffektivisering.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för verksamhetsstöd

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§84

GYMNASIESAMVERIMNFYRBODAL
Dnr. LKS 10-394-612

Kommunernai Fyrbodal har sedan 2006-01-01 ett avtal om samverkan inom gymnasieskolan.
Detta avtal reglerar det uppdrag som kommunernavillsamordna inom Fyrbodalssamarbetet.
Arbetet ska enligt avtalet ledas av en särskilt tillsatt styrelse.

Den styrelse som avslutade sitt uppdrag i och med mandatperiodens slut beslutadepå sitt sista
möte att överlämna ansvaret för uppdraget tillFyrbodals direktion. Detta innebär att
direktionen övertar rollen som styrelse enligt avtalet. För att detta ska vara tydligt for alla
parter krävs ett besluti samtliga berörda fullmäktigeförsamlingar.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunalförbundetFyrbodal, 201 1-04-14.

Kommunstyrelsens forslag tillbeslut

l. KommunfullmäktigebemyndigarFyrbodals kommunalförbundatt öveita ansvaret
för efterlevnadenav gynmasiesamverkansavtalet.

2. Kommunfullmäktigeutser Roland Karlsson (FP) som ledamot i Fyrbodals
gymnasiestyrelse, samt Jan-OlofJohansson (S) som ersättare.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§35

ÅRSRAPPORT/ICVALITETSREDOVISNING__2010 AVSEENDELYSEKILSOTENÄS
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNAMND
Dnr. LKS

LysekilSotenäs gymnasie-och Vuxenutbildningsnämndhar överlämnat
årsrapport/kvalitetsredovisning2010.

Beslutsunderlag

Årsrapport/kvalitetsredovisning2010.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndensprotokoll, 2011-03-31, § 33.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och överlämnar den tillKommunfullmäktige.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

“N
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§86

YTTRANDETILL VÃSTTRAFIK ÖVER TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPLAN2012
Dnr. LKS 10-374-501

Västtrafik har 2011-03-21 överlämnat preliminär Trañkfdrsörjningsplan2012 till kommunen
för yttrande. Kommunen har i november 2010 lämnat synpunkter inför utarbetandet av den
preliminära trañkförsörjningsplanen.

Administrativechefen har gett förslag tillyttrande i ärendet.

Beslutsunderlag

Preliminär trañktörsöijningsplan2012.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-04-20, § 62.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna förslaget tillyttrande i ärendet.

Beslutet skickastill

Adminstrativechefen
Västtrafik

Justerare:
, Utdragsbestyrkande:
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§87

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETMITT BOHUSLÄN
Dnr. LKS

Räddningstjänsttörbundet Mitt Bohuslän har överlämnatverksamhetsberättelseoch
årsredovisning 2010.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelseoch årsredovisning 2010.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsberättelsenoch årsredovisningen for 2010 och
överlämnar den tillKommunfullmäktige.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§88

FÖRSLAG TILL REVIDERING AV TAXOR AVSEENDE ANSÖKNINGS- OCH
TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN SAMT AVGIFT FÖR
KUNSKAPSPROV
Dnr. ll-l 15-706

Socialnämnden föreslår 201l-03«23, § 41 att kommunfullmäktige fastställer ansöknings- och
tillsynsavgifter'enligt alkohollagensamt avgift för kunskapsprov.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 201042-22.
Socialnämndensprotokoll, 2011-03-23, § 41.
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse, 201 1-04-05.
Konnnunstyrelsensprotokoll, 2011-04-13, § 77.

Yrkande

Inge Löfgren (MP) yrkaratt förslaget ska återremitteras.

Mats Karlsson (M) yrkaratt ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på inge Löfgrens yrkandeom âterremiss mot Mats Karlssons
yrkandeom att avgöra ärendet idag och finner att Kommunstyrelsen har beslutatatt avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens forslag tillbeslut

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna avseende kunskapsprov samt

ansöknjngs- och tillsynsavgiñerenligt alkohollagen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
S

,

i

A/
l] g,

i

LLM”,
 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (27)
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§89

RISK- OCH SÃRBARHETSANALYS
Dnr. LKS

Säkerhetssamordnaren har i samarbete med företrädare för kommunens förvaltningar och bolag
utarbetat ett förslag tillRisk- och sårbarhetsanalys för Lysekilskommun.

Risk- och sårbarhetsanalysen för Lysekilskommun är en grund för arbetet med att förebygga
risker, minska sårbarheten och öka kommunens riskhanteringsformåga i syfte att skapa ett
robustare samhälle. Analysen har gjorts med utgångspunkt från å Lagen om kommuners
och landstings åtgärder infor och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(2006:544),E utifrån Lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Den skall ligga som underlag för fortsatt arbete med att ta fram handlingsplaner. Analysen
gäller för såväl den kommunala verksamheten som för övriga Verksamheter i kommunen.
Ansvaret för att hantera risken ligger i första hand hos den som äger risken.

Ytterligare ett syfte är att skapa en ökad medvetandegrad och kunskap hos beslutsfattare och
verksamhetsansvariga. Dessutom utgör analysen ett underlag för information till invånare,
kommunens samhällsplaneringoch övriga aktörer inom vårt geografiska område.

Beslutsunderlag

Förslag tillrisk» och sårbarhetsanalys för Lysekilskommun.
Tjänsteskrivelse, 201 1-04-05.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) yrkaratt ärendet ska återremitteras för ytteriigare beredning.

Mats Karlsson (M) yrkar bifall till risk- och sårbarhetsanalysen samt att ärendet ska behandlas
vid dagens sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens yrkande om återremiss mot Mats Karlsson
yrkande om att avgöra ärendet idag och finner att Kommunstyrelsen har beslutat att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar anta risk- och sårbarhetsanaiys för Lysekils kommun i enlighet
med upprättat förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (27)
Kommunstyrelsen 2011-05-11

§90

KOMPLETTERINGSBUDGET2011
Dnr. LKS

Ekonomienheten redovisar förslag tillkompletteringsbudget på sammanlagt 19 985 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens beräkningsunderlagtillkompletteringsbudgeten
Ekonomiutskottetsprotokoll, 2011-04-27, § 4.

Yrkanden

Klas-GöranHenriksson (S) yrkarbifalltill investeringen avseende bergvärmepå Skaftö skola.

Inge Löfgren (MP) yrkaravslag på kompletteringsbudgeten 201 l.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandetom avslag mot att godkänna förslaget till beslut och
finner att Kommunstyrelsen har beslutatatt godkänna förslaget tillbeslut.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst for bifalltill kompletteringsbudgeten2011.

Nej-röst för avslag på kompletteringsbudgeten2011.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 10 ja-röst och l nej-röst (se omröstnlngsbilagal) att föreslå
Kommunfullmäktigeatt bifallaförslaget tillkompletteringsbudget.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

l. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna 2011 kompletteringsbudget om totalt
19 985 tkr vilket inkluderar bergvärme på Skaftö skola, vilket får finansieras
genom upplåning.

2. Kommunfullmäktigeuppdrar åt Bildningsnämndenatt slutredovisa investeringen
”Sillen”.

Justerare: /. /ww Utdragsbestyrkande:
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(forts. § 90)

Reservation

Inge Löfgren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA1
Ärende: Kompletteringsbudget 2011

NÄRVARANDE ijfijâ_ OMRÖSTNING

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Ronald Rombrant

.Tan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Yngve Berlin

Inge Löfgren
Britt-Marie Didriksson-B tjg.

ersättare V,
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nielsen Ersättare

Christina Räntan-Dahlberg Ersättare

Hans Nordlund Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann-Marie Söderström Ersättare

Thommy Collén Ersättare (s):
Bo Göthesson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

_ 'JIISfBYaFBZ før? Utdragsbestyrkande:
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§91

ERFORDERLIG NYUPPLÅNING2011
Dnr. LKS

Kommunens tillgång på likviditet har minskat kraftigt under perioden januari t.o.m. dagens
datum. Per 2010-12-31 utnyttjade kommunen 3,4 mkr av kommunkoncernens
checkräkningskredit. Till och med 2011-05-02 har ytterligare 36,7 mkr ianspråktagits av

krediten vilketsammantaget innebär att 40,1 mkr av checkräkningskreditenutnyttjats.

De huvudsakliga poster som förklarardet höga utnyttjandet av checkkrediten är:
- effekt av 2010 års negativa avvikelse mot budgeterat resultat om 14,9 mkr
- en relativt hög investeringsnivåunder 2010 med 57,5 mkr.
- avdrag för negativ slutavräkningen i januari 2011 for 2009 års skatteintäkternamed 17,4 mkr
- inbetalningi mars 2011 av under år 2010 intjänad pension för det individuella valet om 18 mkr

Kommunkoncernens totala checkräkningskredit uppgår till 80 mkr. Då även kommunens
övriga bolag över tid under året är i behov av att utnyttja krediten måste kommunen beslutaom

nyupplåning for att förstärka likviditeten i kommunen och därmed indirekt även i
kommunkoncernen.

Av 2011 års ñnansbudget, vilken fastställdes av Kommunfullmäktige i november 2010,
framgår att ingen nyupplåning är budgeterad för år 2011.

Enligt beslut i Kommunfullmäktigeska Lysekilshemmetunder våren forsäljas tillRiksbyggens
Kooperativa hyresrättsforening, Lysekils Aldrebostäder for en köpesumma av 21 mkr vilket
kommer att förbättra likviditeten.

De lånebeslutsom idag finns beslutat av kommunfullmäktige, KF § 82 - 2010, och avser

låneñnansiering av förlagslån till Kommuninvest om 2,6 mkr. Under år 2010 uppgick
nettoupplåningen i kommunen till 19,1 mkr och avsåg finansiering av investeringar i
kompletteringsbudgeten.

För att förstärka likviditeten till en acceptabel nivå, efter avräkning för beräknad likvid om 21
mkr för Lysekilshemmet,föreslås att kommunen lånarupp 20,0 mkr inklusive de 2,6 mkr som

avser finansiering av förlagslânet till Kommuninvest. Vid en upplåning av 20 mkr kommer
kommunens utnyttjande av checkräkningskreditenatt över tid pendla kring +/- 5 - 10 mkr.

För att informera och uppdatera kommunstyrelsen om likviditetsutvecklingen for kommunen
och kommunkoncernen föreslås, att i samband med avrapportering av finansrapporten enligt
ñnanspolicynkompletteras denna redogörelse med en redovisning av likviditetsutvecklingeni
kommunen och kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-05-02

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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(forts. § 91)

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

1. Kommunfullmäktigebeslutarom en nyupplâning om 20,0 mkr.

2. Kommunfullmäktige beslutaratt vid avrapportering av ñnansrapporten enligt finanspolicyn
ska denna kompletteras med redovisning av likviditetsutvecklingen för koxmnunen och
kommunkoncemen.

Reservation

Inge Löfgren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerare:
i

Utdragsbestyrkande:
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§ 92

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inkomnaskrivelser/protokollrn m :

o Skrivelse från PRO angåendejourcentral på Lysekilssjukhus.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna redovisningen i protokollet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 93

REDOVISNING AVDELEGERADEBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll, 201 1-04-13.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
201 1-05-1 1.

Justerare: Utdragsbestyrkande:(5
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§ 94

INFORAlATION

Kommunchefen, Lena Fischer, informerar om att en utredning kommer att tiilsättas i syfte att
undersöka förutsättningarna for en gemensam räddningstjänst i Munkedal, Uddevalla och
Lysekil.

Kommunstyrelsen tar dei av informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

”W
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§95

KOSTPOLICY
LKS 07-409-012

Kostenheten har i uppdrag från Kommunstyrelsen 2010-09-01 att i samarbete med en

referensgrupp från beställande förvaltningar, upprätta förslag till kostpolicy och utforma
kostenheten till en enhet som säljer tjänster till övriga förvaltningar samt skapa en tydlig
ekonomimodell.

Ett utkast har presenterats för Kommunstyrelsen ledningsutskott 2011-02-16. Revidering har
nu genomförts tillsammansmed referensgrupper för kostpolicy och ekonomiska styrprinciper.
Det slutgiltigaförslaget tillkostpolicy har nu utarbetats.

Beslutsunderlag

Ledningsutskottets protokoll, 2011-02-16, § 24
Tjänsteskrivelse, 2012-04-07.
Ledningsutskottets protokoll, 201 1-04-20, § 55.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) yrkarbifalltill den föreslagna kostpolicyn.

Kommunstyrelsens forslag tillbeslut

l. Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ñamtaget policydokument.

2. Kommunfullmäktige beslutar att implementeringenav polioydokumentetska ske omgående
samt att policyn ska träda i kraft fullt ut från och med budgetåret 2012.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§96

FÖRSÄLJNINGAVTENNISHALLEN
Dnr. LKS

Enheten för verksamhetsstöd har haft i uppdrag att fastighetsreglera och sälja tennishallen i
Sivik. Fastighetsregleringberäknas vinna laga kraft 2011-0603. Ny fastighetsbeteckningblir
LysekilSivik 1:15.

Hallen har varit utannonserad till försäljning via extern mäklare, Slusspoiten AB, under ett par
månader. Datum för slutbud sattes till 2011-04-28. Vid detta datum hade tre bud inkommit.

Chefen för verksamhetsstöd, Susanne Kristensson, har i tjänsteskrivelse föreslagit att
tennishallen ska säljas till dem som lagt högst bud.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-04-29.

Yrkanden

Jan-Olof Johansson (S), Klas-Göran Henriksson (S) och Yngve Berlin (KP) yrkar att ärendet
ska återremitteras.

Mats Karlsson (M) yrkarbifalltill förslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet idag och
finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej -röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 ja-röst och 5 neglröster (se omröstningsbilaga2) att avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (27)
Kommunstyrelsen 201 LUS-Il

(forts. § 96)

Kommunstyrelsens forslag tillbeslut

Kommunfullmäktige ger avdelningen för verksamhetsstöd i uppdrag att teckna köpekontrakt
avseende fastigheten Sivik 1:15, tennishallen, med David Böijesson och Anders Jakobsson
enligt ovanstående anbud, med tillträde till fastigheten snarast efter att fastighetsreglering
vunnit laga kraft.

Reservation

Jan- Olof Johansson (S), Klas-Göran Henriksson (S) och Margareta Lundkvist (S) reserverar

sig mot beslutet.

Yngve Berlin (KP) reserverar sig skriftligenmot beslutet, se bilaga3.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA 2
Ärende: Försäljning av tennishallen

OMRÖSTNING
NI

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Arm-Charlotte Strömwali

Mats Karlsson

Kent Olsson

Ronald Rombrant

Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Yngve Berlin

Inge Löfgren
Britt-Marie Didriksson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Daniel Nielsen Ersättare

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare

Hans Nordlund Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann»MarieSöderström Ersättare

Thommy Collén Ersättare (S)-
Bo Göthesson Ersättare (S)-
Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

Utdragsbestyrkande:J t 'z wIIS erale
4 j' (  



Reservation, -försäljning av tennishallen (62)

Med 6 röster mot 5 beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom en försäljning av tennishalien

för 3,5 miljonerkr.

Det är anmärkningsvärt att kommunalrådet så hårdnackatavvisar förslaget om att återremittera

frågan för en seriösare granskning av anbudsgivarnassyfte och trovärdighet.

Det är än mer anmärkningsvärtatt kommunalrådet med benäget biståndfrån herr Stensson hävdar

att högsta anbud gäiler, oavsett de från oss redovisade farhågorna om köparnas lämplighet.

Det är inte heller lite anmärkningsvärtatt heslutsunderlaget i frågan ändras under mötets gång, från

att ha varit tre personer bakom anbudet har man reducerat det tili två. Den tredje personen ansågs
av föredragande tjänsteman inte lämplig, eftersom han var bosatt i Norge (i). Sedan när har det

försvårat köp av kommunaia fastigheter i Lysekil?

Sanningen om den tredje herrens olämplighet ligger definitivt inte i att han passerat gränsen mellan

Sverige och Norge. Det är helt andra gränser som den herren passerat och som enligt vårt
förmenandegör honom oiämplig att göra affärer med överhuvudtaget.

" "
' _ '

' " “

' Köparna kanju
omöjligt ha vetat att kommunstyrelsen hade dagsfärska uppgifter som gjorde den ytterst tveksam till

affären.

Här får man använda fantasin.

Eftersom köpesumman överstiger 1 milj. kr kommer frågan att slutligen avgöras i kommun

fullmäktige och jag ser fram mot att affärens förutsättningar ytterligare har kommit i dagsljus innan

dess.

För Lysekils kommuns heders skull, för ungdomsidrottens skull och för att inte bidra tili beslutmot

bättre vetande, reserverarjag mig mot Kommunstyrelsens besiutatt som köpare av tennishalien

godta dessa (numera två) herrar.

 :bag-..Mn-a ---›- -

 Kommunistiska Partiet g Kung?? ligg:)Vi jxfj U N
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§97

FASTIGHETSREGLERINGAVSEENDEFASTIGHETENLÖNNDAL 1:276
Dm: LKS 09-345-252

Lysekils kommun äger fastigheten Lönndal 1:276 i Grundsund. Fastigheten ligger på adressen
Söhälla 2 och angränsar till de båda fastigheterna Lönndal 1:287 och Skaftö-Backa 3:135.
Kommunen fick under hösten 2009 en förfrågan från fastighetsägaren till Lönndal 1:287 om att
få köpa hela eller delar av fastigheten i syfte att utöka sin fastighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett fdiutsättningarna för at tsälja marken och ser inget
hinder i en försäljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2011-04-07.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-04-20, § 66.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner fastighetsreglering mellan Lysekils kommun och
fastighetsägarna till Lörmdal 1:287 och Skañö-Backa3:135 till ett försäljningspris om 880 kr
per kvm.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsñârvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:,t ZZ
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§93

MEDBORGARFÖRSLAG OM KULTURPARKI FISKEBÄCKSKIL
Dnr. LKS 07-101-860

Ett medborgarförslag har inkommit angående kommunens medverkan i skapandet av en

kulturpark i Fiskebäckskil.Den mark som utpekas ligger i anslutning till Saltarvet. Förslaget
har tidigare diskuterats av Miljö- och byggnadsnämndensamt Bildningsnämnden.

Den aktuella marken är planlagd som industrimarkoch diskussion om försäljning pågår med
intressenter. Marken är alltså inte möjlig att upplåta för en kultuipark. Kommunen kan tänka
sig att upplåta annan lämplig mark i samhället för skulpturer och trädgårdsanläggningar.
Kommunen har dock ingen möjlighet att Varken personellt eller ekonomiskt bidra till
upprustning eller drift. Förslagsställarna får gärna inkommamed annat föslag på lämplig mark.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2007-03-06.
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2007-03-22, § 64.
Tjänsteskrivelse ñän planarkitekten,2007-04-25.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll, 2007-05-10, § 114.
Tjänsteskrivelse från kulturselcreteraremn 2007-04-24.
Bildningsnärrmdensprotokoll, 2007-06-05, § 82.
Ledningsutskottets protokoll, 2007-06-27, § 102.
Tjänsteskrivelse från administrative chefen, 2010-03-05.
Ledningsutskottets protokoll, 2010-03-17, § 35.
Tjänsteskrivelse från samhäilsbyggandschefen,2011-03-24.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-04-20, § 68.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att med vad som anförts i samhällsbyggnadschefens
tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.

Justerare:
WW?

Utdragsbestyrkande:
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§99

EXPLOATERINGSAVTALRÄGÄRDSWK
Dnr. LKS

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-13 att godkänna avsteg från exploateringsavtalet och
detaljplanen for Gunnesbo 1:33 enligt skrivelse nedan. Ett fel uppstod när protokollet skrevs
och endast ett av de två tagna beslutenblev protokollförda. Eftersom protokolletär justerat och
anslaget och detta inte går att ändra önskar samhällsbyggnadsforvaltningen ett tillägg till
beslutet så att båda förslagen tillbeslutblir antagna.

Kommunfullmäktige har 2008-05-08 godkänt detaljplan för Gtmnesbo 1:33 m fl fastigheter
och ett exploateringsavtalmed BRF Havsvikenavseende utbyggnad av området.

I exploateringsavtalet definieras BRF Havsvikens åtagande vad gäller anläggande av tekniska
anläggningar, däribland en lekplats och brygga. I samband med markarbetena har
fastighetsköpama framfört önskemål om att lekplatsen inte skulle utföras. En
överenskonnnelsehar träffats mellan BRF Havsvikenoch områdets gemensamhetsanläggning.

Bryggan ska enligt gällande detaljplan byggas ut så att den ansluter mot gårdsgatan i den västra
delen av planområdet mot badplatsen. Rundvandring ska kunna ske. I samband med
Lantmäterisammanträde framkom det att bryggan inte var utbyggd enligt detaljplanen.
Exploatören har istället valt att ansluta bryggan mot gårdsgatan över kvartersmark (mark
tillgängligför gemensamhetsanläggning)vilketinnebär att allmänhetens rätt till tillträdeinte är
säkerställd. Ändamålet med rundvandring för allmänheten kommer dock säkerställas med
servitut och vägföreningen som ska förvalta bryggan har inga synpunkter på detta.

Beslutsunderlag

Skrivelse från BRF Havsviken och Henriksborgs gemensamhetsanläggning2011-02-15.
Tjänsteskrivelse, 201 1-03-03.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-03-23, § 41.
Kommunstyrelsens protokoll, 2011-04-13, § 66.
Tjänsteskrivelse, 2011-04-27.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) yrkaravslag på förslaget.

Roland Karlsson (FP) yrkarbifallpå förslaget.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Inge Löfgrens avslagsyrkandemot sitt yrkande om bifall och
finner att Kommunstyrelsen har beslutatatt bifallasamhällsbyggnadsfdrvaltningensförslag .

(forts. § 99)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

l 24 t Zwg 
“N



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 (27)
Kommunstyrelsen 2011-0541

(forts. § 99)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsenmellan BRF Havsviken och Henriksborgs
Gemensamhetsanläggning,som innebär att avtalad lekplats inte anläggs.

Kommunstyrelsen godkänner avsteg från exploateringsawalet med BRF Havsviken som

innebär att avtalad brygga inte anläggs i den utformning och sträcka som detaljplanen anger.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsföryaltningen
BRF Havsviken
Henriksborgs gemensamhetsanläggning

Justerare:
y

Utdragsbestyrkande:
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§100

LOKALA ORDNINGSSTADGARFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS

I de lokala ordningsföreskrifterna för Lysekils kommun återfinns bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. Dessa föreskrifter har sin grund i
Ordningslagen. De lokala föreskrifternareviderades senast i augusti 2007.

I de lokala föreskrifterna finns bestämmelser (13§) som riktar sig mot ambulerande, dvs rörlig,
försäljning. Detta har av ordnings- och säkerhetsskäl förbjudits inom vissa områden inom
Lysekils tätort. De platser som har uppiåtits för torghandel regleras i kommunens töreskrifter
om torghandel.

Med utbyggnaden av Norra Hamnen finns nya områden som riskerar att bli populära för
ambulerande försäljning, med ordnings- och säkerhetsproblem som följd. Området där
ambulerande försäljning är förbjuden bör utökas och omfatta samma område där förtäring av

alkohol på allmän plats är förbjudet (kartbilagan2 i ordningsstadgan).

Samråd har skett med polisen i Lysekil,som tillstyrker.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-05-05.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt upphäva § 13, första stycket: Ambulerande försäljning får inte
ske inom områden som markeratspå kartbilagan3 i ordningsstadgan.

Kommunfullmäktige beslutar om följande lydelse på § 13, första stycket: Ambulerande
försäljning får inte ske inom områden som markeratspå kartbilagan2 i ordningsstadgan.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§101

ARKIVMYNDIGHETENSDOKUMENTHANTERINGSPLANFÖR
UPPHANDLINGSDOKUMENTATION
Dnr. LKS 11-112-004

Enligt arkivlagenfår allmänna handlingar bara gallras om det finns gallringsbesluteller stöd av

lag. En föutsättning för gallring är dock att handlingarna inte behövs för att tillgodose
allmänhetens 1'ätt till insyn, förvaltningens eller rättsskipningens behov samt
forskningsändamål.
Arkivmyndighetenfår i enlighet med Lysekils kommuns arkivreglementebesluta om gallring
när samma verksamhet bedrivs av flera myndigheter. Med myndighet avses även kommunala
företag.
Den mesta upphandlingen sker centralt via Kommunstyrelsens upphandlare.
Direktupphandlingar och förnyade avrop kan dock ske inom andra nämnder. Därför bör
upphandling kunna räknas som en kommunövergripande verksamhet. En
dokumenthanteringsplan innefattande gallringsbeslut samt ett dokument kring regler och
handlingsrutinerhar tagits fram tillsammansmed kommunens upphandlare och registrator.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 l-03-24.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutaratt anta akrivmyndighetens dokumenthanteringsplanför
upphandling inklusive regler och hanteringsrutiner* för upphandlingsdokumentation.

2. Dokumenthanteringsplanensbevarande/gallringsplan ska gälla även för de kommunalabolag
där Lysekils kommun är majoritetsägare. Lagkraven vid upphandling är desamma för
kommunala bolag som för övrig offentlig verksamhet. Dokumenthanteringsplanenskolumn för
registrering gäller dock inte fullt Lit, eftersom diarieföring för de kommunala bolagen inte sker
centralt. Likvälmäste dock handlingarnaregistreras eftersom de omfattas av sekretess.

Beslutet skickas till

Kommunarkivarien
Kommunala bolagen
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:


