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Näwarande tjänstemän:
Theresa Eldsjö, ekonomichef, §§ 106-111, 115, 125

Mats Tiilander, tf samhällsbyggnadschef, §§ 103-105, 113, 117w122, 124

Josefin Kaldo, enhetschefpian- och bygglov, §§ 117-120, 124

David Engström, planarkitekt,§ 117

Rickard Alström, planarkitekt,§§ 117-118

Sara Olsson, mark-och exploateringsingenjör, § 122

Olof Österberg, hamnchef, § 123

Göran Johansson, KPMG, § 115



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 201 1-06-08

§102

KVALITETSREDOVISNING2010 FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Dnr. LKS 11-175-600

Kommunen är skyldig att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar for kommunens
skolor, fritidshem och förskolor. Bildningsnämndens kvalitetsredovisning bygger på de
kvalitetsredovisningai* som samtliga kommunala förskolor och skolor har upprättat. Syftet med
redovisningen är att vara ett underlag och en vägledning i kommunens forbättrings- och
utvecklingsarbete. Bildningsnänmden har 2011-04-12, § 33, godkänt kvalitetsredovisningen
2010 och överlämnat den tilikommunfullmäktigeoch Skolverket.

Beslutsunderlag

Kvalitetsredovisning2010, Lysekilskommuns förskolor och skolor.
Bildningsnämndensprotokoll, 2011-04-12, §33.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 73.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 103

PARKERINGSNORMFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dmx LKS 11-209-514

Samhällsbyggnadsforvaltningen har tagit fram förslag till parkeringsnorm for Lysekils tätort.

Syftet är att kunna beräkna och dimensionera parkeringsbehovför tillkommandebostäder och
Verksamheter. Den tidigare parkeringsnormen, beslutad på 1980-talet, har justerats. Antalet
fordon per invånare har ökat med ca 30 %, vilketåterspeglas i det nya framtagna förslaget.

Beslutsunderlag

Förslag tillparkeringsnornt.
Tjänsteskrivelse, 2010-1 1- 12.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 71.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigeantar Lzpprättat förslag tillparkeringsnormfor Lysekilskommun.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-06-08

§ 104

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SÄTTA UPP BORD OCH BÄNKAR VID
HÅLLSRISTNINGAIQNA I BACKA BRASTAD
Dnr. LKS 10-860-326

Ett medborgarförslag har inkommit angående önskemål om att bord och bänkar ska finnas vid
Backa hällristningar i Brastad. Bildningsnämndenoch samhällsbgrggnadsförvaltningenhar i ett

gemensamt yttrande uppgett att kommunens ambition är att göra orrnådet till ett mer

tillgängligt och attraktivt besöksmål. Tillsammans med Länsstyrelsen, som är ansvarig för
hällristningama, arbetar kommunen för att kunna ta ett helhetsgrepp över området. Ambitionen
är @ att göra ristningarna mer tillgängligaför handikappade, dels att få till stånd bänkar och
bord samt att förbättra toalettbyggnaden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2010-09-07.
Kommunfullmäktigesbeslut, 2010-09-23, § 123.
Bildningsnämndensprotokoll, 2011-04-12, § 42.
Tjänsteskrivelse, 201 1-02-22.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 74.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med vad som anförts i
tjänsteskrivelsen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

4 wa
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§ 105

RIKTLINJERFÖR DAGVATTENHANTERINGI LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS ll-l46-2l9

Dagvattenfrågornablir allt Viktigare för kommunernaatt hantera, bland annat därför att flödena
ökar till följd av urbaniseringen och ldimatförändringarna. Av bland annat dessa skäl, samt
utifrån de nationella, regionala och kommunala miljömål som kommunen ska följa, så har
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Vrå-huvudmannen LEVA AB, arbetat fram
ett dokument där man formulerar de övergripande riktlinjerna för dagvattenhanteringen.
Parallellt med detta dokument arbetas det även fram riktlinjer för ansvarsfördelning mellan
framför allt LEVA och kommunen. Det dokumentet kommer upp för politiskt beslut efter
sommaren.

I ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekilskommun” klarläggs syfte, principer och krav för
dagvattenhanteringen som kommunens bör ställa, tex. gentemot exploatörer av nya områden.
Riktlinjerna måste vara ett levande dokument som revideras och kompletteras vid behov.
Riktlinjerna ska följas av en strategi för kommande arbete och aktiviteter för
dagvattenhanteringen.

Beslutsunderlag

Förslag tillRiktlinjerför dagvattenhantering i Lysekilskommun.
Tjänsteskrivelse, 2011-05-05.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 81.

Yrkanden

Kent Olsson (M): bifalltill ledningsutskottets försiag.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige antar dokumentet ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils kommun”
och låta det utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att förbättra dagvattenhanteringen i
kommunen.

Utdragsbestyrkande:Justerare:
_ ,z

a
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§ 106

RAMAR FÖR BUDGET 2012
Dnr. LKS 11-251-041

Ekonomienheten har i samråd med kommunstyrelsens ekonomiutskott utarbetat ett förslag till
budgetramar för år 2012. 2011 års ramar har använts som utgångsläge. Resultatet uppgår i
förslaget till ll mkr vilket motsvarar de 1,5 % som kommunfullmäktige beslutat om. I
förhållandetill 2011 års budget innebär resultatet en kostnadsminskningpå 21,1 mnkr förutsatt
att budget 201 1 hålls.

I den nya budgetprocessen kommer kommunfullmäktige att behandla ramama för budget vid
ett tillfälle. I budgetarbetet har det både tagits hänsyn till riktade och generella insatser.
Nyckeltal har använts för att ge en bedömning om vilkaverksamheter inom kommunen som
måste effektiviseras.

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-05-31 med bilagor.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på ekonomienhetens förslag i punkterna 1-4.

Ronald Rombrant (LP) för Lysekilsalliansenföljande tilläggsyrkanden:

1. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att försälja Oscars,
kommunens gästhamnar respektive Gamla idrottshallen. Därefter - om kommunstyrelsen så
beslutar- bemyndigakommunstyrelsen att försälja nämnda tillgångar.

2. att bildningsnämndenges i uppdrag att lägga ned Bro skola och att elever i Bro skola
omlokaliserastillStångenässkolanmed verkanñzom. vårterminen 2012.

3. att kommunstyrelsen ges uppdrag att försälja Bro skola tillhögstbjudande.

4. att partistöd och alla slags ersättningar till förtroendevalda fryses på 2011 års nivå.

5. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå en resurseffektivare politiks
organisation (omfattande kommunfullmäktige, nämnds- och styrelseorganisation inkl.
sammanslagning av nämnder och minskning av antalet förtroendevalda) och om så erfordras
till delar gälla redan from. 2011.

6. att kommunkoncernens låneskuld och borgensåtaganden inte får öka jämfört med utgången
2011-12-31.

7. att nämnderna skall besluta om sina verksamhetsplaner inkl. internbudget för 2012 senast
under novembermånad 201 1.

\/
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Jan-Olof Johansson (S): att riktade insatser, verksamheter inom kommunstyrelsen, fördelas
med föreningsbidrage 0,1 mnkr och effektiviseringz 3,0 mnkr.

Inge Löfgren (MP): att inte subventionera industrimark,bostadsområden, hamnverksamhetoch
turismverksamhetsom gästhamnar*och liknande.

Avslagpå Ronald Rombrants tilläggsyrkanden1-5.

Yngve Berlin (K): avslag på Ronald Rombrants tilläggsyrkanden.

Mats Karlsson (M): bifall till ekonomienhetens förslag och Ronald Rombrants
tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ekonomienhetens förslag i punkterna 1-4 mot avslag.

Propositionpå ekonomienhetens förslag i punkterna 5-9.

Proposition på Ronald Rombrants mil. tiiläggsyrkanden i punkterna l-7 var för sig mot
avslag.

Proposition på Jan-Olof Johanssons ändringsyrkande avseende riktade insatser inom
kommunstyrelsens verksamhetermot avslag.

Proposition på Inge Löfgrens yrkande att inte subventionera industrimark, bostadsområden,
hamnverksamhetoch turismverksamhetsom gästhamnaroch liknandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag i punkterna 1-4 mot avslag och
finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagen.

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag i punkterna 5-9 och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagen.

Ordföranden stäiier* proposition på Ronald Rombrants m.fl. tiiläggsyrkandeni punkterna 1-7
var för sig mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla samtliga
tiiläggsyrkanden.

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Johanssons ändringsyrkande avseende riktade
insatser inom kommunstyrelsens verksamheter mot avslag och finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallayrkandet.

Justerare: ,e Utdragsbestyrkande:i
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Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkande att inte subventionera industrimark,
bostadsområden, hamnverksamhet och turismverksamhet som gästhamnar och liknande mot
avslag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaravslå yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

l. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ramar for budget 2012 i enlighet med upprättat
forslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att under hösten 2012
färdigställa förslag till nya ekonomistyrningsprinciper innefattande resultatöverföringsmodell
och volymbudgeteringsmodell

3. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt ekonomienheten att utarbeta direktiv och
budgetanvisningai' för fortsatt budgetarbete

4. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt nämnderna att påbörja arbetet med
budgetanpassningar.

5. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunchefen att påbörja arbetet med
koncerneffektiviseringarenligt redovisat forslag.

6. Kommunfullmäktige beslutar att såsom for egen skuld ingå borgen för Lysekils Stadshus
ABzs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 116 735 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

7. Kommunfullmäktige beslutar att såsom for egen skuld ingå borgen för Lysekilsbostäder
ABzs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 375 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva i LysekilABzs
låneförplilctelsei*upp till ett totalt högsta lånebelopp om 268 471 372 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader

9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom for egen skuld ingå borgen för Kolholmama AB:s
lånetöipliktelsei* upp till ett totalt högsta lånebelopp om 15 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktigebeslutaratt ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna
att försälja Oscars, kommunens gästhamnar respektive Gamla idrottshallen. Därefter - om

kommunstyrelsen så beslutar- bemyndigakommunstyrelsen att försälja nämnda tillgångar.

ll. Kommunfullmäktige beslutar att ge bildningsnämndeni uppdrag att lägga ned Bro skola
och att elever i Bro skola omlokaliseras till Stångenässkolan med verkan from. vårterminen
2012.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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12. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att försälja Bro skola till
högstbjudande.

13. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd och alla slags ersättningar till förtroendevalda
fryses på 2011 års nivå.

14. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en

resurseffektivare politisk organisation (omfattande kommunfullmäktige, nämnds- och
styrelseorganisation inkl. sammanslagning av nämnder och minskning av antalet
förtroendevalda) och om så erfordras tilldelar gälla redan from. 201 l.

15. Kommunfullmäktige beslutaratt kommunkoncernens låneskuld och borgensâtaganden inte
får öka jämfört med utgången 2011-12-31.

16. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna skall besluta om sina verksamhetsplaner inkl.
internbudget för 2012 senast under novembermånad 201 l.

17. Kommunfullmäktige beslutar att verksamheter inom kommunstyrelsen, fördelas med
föreningsbidrag- 0,1 mnkr och effektivisering- 3,0 mnkr.

Justerare: Utdragsbestyrkande:l
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§ 107

TERTIALRAPPORTPER 2011-04-30
Dnr. LKS 10-212-041

Ekonomienheten har upprättat tertialrapport för Lysekils kommun per 2011-04. Bokslutet
omfattas av en ekonomisk uppföljning och en prognos per 2011-12. För komplett redovisning
av tertialbokslutet se bifogadrapport.

Resultatet, förändring av eget kapital per 201 1-04 uppgår till 5,9 mnkr. Prognosen per 2011-12
uppgår till2,6 mnkr vilketär -2,8 mnkr mindre än budgeterat.

Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse på 5,3 mnkr per 2011-04 och prognostiserar
en negativ budgetavvikelse på 7,1 mnkr.

 
LL GYMN VUX 0,3 0,0
SOC -4,4 -4,4
Total
nämndverksamhet -5,3 -7,1

Beslutsunderlag

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-05-30 med delårsrapport per 201 1-04-30.

Yrkanden

Ronald Rombrant (LP) for Lysekilsalliansenföljande tilläggsyrkanden:

1. att samtliga verksamheter skall balansera budgeten för 2011 - ett underskott i
tertiairedovisningen per 2011-08-31 kommer att balanseras med ytterligare justeringar i
budgetramama för 20 1 2.

2. att kommttnchefen (svarandes för kommunstyrelsen), förvaltningscheferna för
socialnämnderna resp. bildningsnänmdenlämnar en särskild redogörelse tillkommunstyrelsens
sammanträde2011-06-29 vad som skall göras för att eliminera prognostiserade underskott.

3. att kommunchefen, eller den som denna uppdrar åt, till kommunstyrelsens sammanträde
2011-06-29 redovisar förslag till åtgärder avseende kommunrexrisionens Granskningsrapport
Årsbokslut 2010.

4. att kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen ges i uppdrag att kalla
samman ett möte mellan ekonomiutskott och nämndpresidier, förvaltningschefer och ekonomer

1 ”sin
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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för genomgång av det ekonomiska läget (bl.a. genomgång av teitialrapport och
kommunstyrelsens förslag tillbudget 2012) före 2011«06-22.

Yngve Berlin (K): bifall till ekonomienhetens förslag i punkt 1, avslag på ekonomienhetens
förslag i punkt 2 samt avslag på Ronald Rombrants tilläggsyrkandeni punkterna l-4.

Jan-Olof Johansson (S): avslag på Ronald Rombrants tilläggsyrkandei punkt 1 samt bifall till
punkterna2-4.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ekonomienhetens förslag i punkterna l och 3.

Proposition på ekonornienhetens förslag i punkt 2 mot Ronald Rombrants tiliäggsyrkande i
punkt l mot avslag.

Propositionpå Ronald Rombrants tilläggsyrkandei punkterna 2-4 mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens forslag i punkterna 1 och 3 och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaförslagen.

Ordföranden ställer proposition på ekonomienhetens förslag i punkt 2 mot Ronald Rombrants
tiiläggsyrkande i punkt 1 mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifall Ronald
Rombrants tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants tiliäggsyrkande i punkterna 2-4 mot

avslag och finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifall tilläggsyrkandena.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigeantecknar och godkänner tertialrapporten per 2011-04.

Kommunfullmäktigebeslutaratt samtliga verksamheter skall balansera budgeten för 2011 - ett
underskott i tertialredovisningen per 20l1-08«3i kommer att balanseras med ytterligare
justeringar i budgetramarna för 2012.

Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att i delårsbokslutet redovisa delårsbokslut och
prognos på helår uppdelad på individ och myndighetsnämndenoch vård och omsorgsnämnden.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:f:
z
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen (svarandes för kommunstyrelsen),
forvaltningscheferna för socialnämnderna resp. bildningsnänmden lämnar en särskild
redogörelse till kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-29 vad som skall göras for att
eliminera prognostiserade underskott.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchefen, eller den som denna uppdrar åt, till
kommunstyrelsens sammanträde 20l1»06-29 redovisar förslag till åtgärder avseende
kommunrevisionensGranskningsrappoitÅrsbokslut 2010.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande tillsammansmed kommunchefen
ges i uppdrag att kalla samman ett möte mellan ekonomiutskott och nämndpresidier,
fowaltningschefer och ekonomer för genomgång av det ekonomiska läget (bla. genomgång av

teitialrapport och kommunstyrelsens förslag tillbudget 2012) fore 201 1-06-22.

Beslutet skickastill

Kommunchefen, socialchefen och bildningschefen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§108

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG MED ANLEDNING AV OMVALET TILL
LANDSTINGSFULLMAKTIGEI VG-REGIONEN
Dnr: LKS 11-118-042

Valnämnden framställer i skrivelse 2011-03-30 en begäran om tilläggsanslagmed 300 tkr från
kommunfullmäktige.

Enligt den information som har utgått från Valmyndigheten kommer Lysekils Kommun att
ersättas för kostnader i samband med föitidsröstning med cirka 108 tkr. Valet i sin helhet
kommer uppskattningsvis att kosta 408 tkr. Då Valnämnden för år 2011 inte har budget for att
administrera ett val begär nämnden tilläggsanslag.

Ekonomichefen har i tjänsteskrivelse 2011-05-17 anfört, att det under 2011 inte finns något
utrymme i budgeten för att finansiera dessa kostnader. Eftersom inga medel finns i kommunens
budget blir frågan om tilläggsanslag i denna del enbart en fråga om var underskottet i
redovisningen i slutändan skall redovisas.

Beslutsunderlag

Valnämndensprotokoll 2011-03-30, § 5.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2011-05-24, § 6.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): bifalltill valnämndens framställning.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ekonomiutskottets förslag mot Inge Löfgrens yrkande om bifall till
valnämndens framställning.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets forslag mot Inge Löfgrens yrkande om

bifall till valnämndens framställning och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla
ekonomiutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslånämndens framställningom tilläggsanslagom 300 tkr.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/7å. i” wei
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§109

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS FRAMSTÄLLNING AVSEENDE BEHOVET
AVPSYKIATRIBOENDE
om: LKS 11-21 1-042

Vård- och omsorgsnämnden väcker i skrivelse 2010-04-27 den ekonomiska frågan om

merkostnaden 2011 om 700 tkr samt utökad budget under 2012, för att under hösten 2011
starta upp ett boende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för personer med psykiska
funktionsnedsättningar.

Avseende nämndens ñamställning om budgettäckning om 700 tkr för merkostnader: under
2011 finns inte något utrymme i budgeten for att finansiera dessa kostnader. Eftersom inga
medel finns i kommunens budget blir frågan om tilläggsanslag i denna del enbart en fråga om

var underskottet i redovisningen i slutändan skall redovisas.

Det åvilar nämnden och förvaltningen att besluta om och påverka verksamheten och
kostnaderna inom de ramar som fastställts av kommunfullmäktige. Nämnden uppmanas att
inom sin totala verksamhets budget under återstoden av året vidta åtgärder för att kompensera
for uppkomna merkostnader.

Beslutsunderlag

Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2011-04-27, § 6.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-05-15.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2011-05-24, § 7.

Yrkanden

Ann-Charlotte Strömwall (FP), Yngve Berlin (K), Margareta Lundqvist (S) och Britt-Marie
Didriksson-Burchei' (FP): bifalltillvärd- och Omsorgsnämndens framställning.

Kent Olsson (M) och Jan-OlofJohansson (S): bifalltill ekonomiutskottets forslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ekonomiutskottets förslag mot Ann-Charlotte Strörnwalls mil. yrkande om
bifalltillvård- och omsorgsnämndens framställning.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls
mfl. yrkande om bifall till vård- och Omsorgsnämndens framställning och finner, att
kommunstyrelsen beslutarbifallaekonorniutskottets förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
(i
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Kommunstyrelsens Förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå vård- och Omsorgsnämndens framställning om

tilläggsanslagmed 700 tkr och uppmanar samtidigt nämnden att under återstoden av året vidta
åtgärder för att kompensera för de uppkomna merkostnaderna.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§11e

FRAMSTÄLLNINGOM BORGESÅTAGANDEFRÅN FYRSTADSFLYGPLATSAB
Dnr: LKS 11-l52n045

Fyrstads Flygplats ägs av kommunerna Trollhättan (49 %), Vänersborg (34 %), Uddevalla (16
%), och Lysekil (1 %). För att möta nödvändiga framtida investeringar Ham t.o.m. 2016
ansöker bolaget i skrivelse 2011-02-18 om kommunal borgen for lån. Lånebeioppetuppgår till
10 mnkr och borgensbeloppet fördelas utifrån ägarandelarna. Detta gör således att Lysekils
kommuns borgensâtagande kommer att uppgå till 100 tkr.

Beslutsunderlag

Fyrstads Flygplatsskrivelse 2011-02-18.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 201 1-05-16.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2011-05-24, § 8.

Kommunstyrelsens forslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaFyrstad FlygplatsAB en borgen på lån upp till 100 tkr.

Kommunfullmäktigebeslutar att Fyrstads FlygplatsAB skall betala Lysekils kommun en årlig
borgensavgift om 0,6 % på utestående borgensbelopp.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 111

MEDBORGARFÖRSLAG OM REDOVISNING AV KOSTNADER PÅ KOMMUNENS
HEMSIDA
Dnr: LKS 10-456-040

Martin Hermansson, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-11-24 föreslagit, att man på
kommunens hemsida på den illustrativa IDO-lappen också redovisar exakta kostnader för den
kommunala administrationen och även kostnader för kommunalrådslön, oppositionsrädslön
samt nämndordförandearvoden. Motiveringen till förslaget är att skattebetalarna lättare skall
kunna följa kostnadsutveckiingen för den del av skattepengarna som inte går till direkt
verksamhet, drift och underhåll samt att det i dagsläget med den dåliga ekonomin som

kommunen har är av vikt att hålladenna typ av kostnader nere.

Ekonomichefenhar i tjänsteskrivelse 2011-05-10 anfört bl.a. följande:

Att redovisa kostnader för kommunalrådslön, oppositionsrâdslön och nämndordförandearvode
på den illustrativa hundralappen skulle innebära att syftet att på ett överskådligt sätt redovisa
kommunens kostnader går förlorad. För att skaffa sig ytterligare information om vad
skattepengarnaanvänds till hänvisar kommunen tillårsredovisningen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Martin Hermansson, Lysekil,2010-11-24.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-11-25, § 20.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 201 1-05-10.
Ekonomiutskottetsprotokoll 2011-05-24, § 10.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att informera förslagsställaren om att syftet med den illustrativa
hundralappen är att på ett överskådligt sätt redovisa hur skattepengarna används samt att om

denne önskar djupare information om kommunens verksamhet hänvisa till kommunens
årsredovisning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt i övrigt avslå medborgarförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§l12

SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN - ÅRSREDOVISNING OCH
VERKSAMHETSBERÅTTELSE2010
Dnr. LKS 11-154-042

Samordningsforbundet Norra Bohuslän har överlämnat årsredovisning med tillhörande
verksamhetsberättelse20 I O.

Beslutsunderlag

Samordningsförbundets årsredovisning med tillhörandeverksamhetsberättelse2010.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 75.

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundets årsredovisning med tillhörande
verksamhetsberättelse201 0.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§I13

LOKALA MILJÖMÅL FÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 11233409

Förslag till lokala miljömål för Lysekilskommun har utarbetats av miljöstrateg Maria Ehlén. I
dokumentet föreslås åtgärder för att Lysekilska bli en mer hållbarkommun.

Beslutsunderlag

Förslag till lokala miljömål.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 84.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att ge samhällsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till
revidering av de lokala miljömåleninför år 2012.

Inge Löfgren (MP): att återernittera ärendet för kompletteringmed konkreta åtgärder som leder
tillen bättre miljö. Åtgärderna skall bygga på de utsläpp, hot och andra olägenheter som finns i
kommunen. hisatser skall göras där olägenheterna är som störst.

Jan-Olof Johansson (S): bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg, att de lokala
miljömålenskall implementerasäven i de kommunalabolagen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens återrernissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets förslag
samt Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens återrernissyrkande mot att avgöra ärendet
idag och finner, att kommunstyrelsen beslutaravgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag samt Jan-Olof Johanssons
tilläggsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen beslutarbifalla ledningsutskottets förslag samt
Jan-OlofJohanssons tiliäggsyrkande.

Justerare:
t_

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar att de lokala miljömålen ska ligga till grund för det fortsatta
Iniljöarbetet inom kommunen och uppdrar åt samtliga nämnder och bolag att implementera
målen i verksamheterna.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt ge samhällsbyggnadstöivaltningeni uppdrag att utarbeta förslag
tillrevidering av de lokala miljömåleninför år 2012.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Miljöpartiet 20 l 1-06-08
i Lysekil 

Yrkandenfrån Miljöpartiet
Sammanträde:Kommunstyrelsen
Datum: 2011-06-08

Ärende nr 2.5: Lokala miljömål
Yrkande:Miljöpartietyrkarpá återremlss för kompletteringmed konkretaåtgärder som

leder till en bättre miljö. Åtgärderna skall bygga på de utsläpp, hot och andra olägenheter
som finns i konnnunen. Insatser skall göras där olägenheter-na är som störst.

Reservation:
l förslaget till lokala miljömålsaknas en redovisning av dagens utsläpp till mark,vatten och
luft. Det saknas en redovisning av Ilotadeväxt- och djurarteroch dess livsmiljöer,buller,
avfall, klimatpåverkan,kemikalier,transporter och andra olägenheter. Hur utsläppen varit de
senaste 20 åren finns inte angivna.

Nationella mål och förslag till åtgärder, lagstiftning, förordningar, föreskriftermm finns inte
nämnt. inte heller Eürs direktiv och riktlinjer.Länsstyrelsen regionala :nål är inte heller
med. överenskommelsen med Västra Götalandsregionenom att Lysekilskall vara

oberoendeav fossila bränslen år 2030 är inte omnämnt.

tviånga :nål saknar trovärdighet i Förhållande till kommunens planering. ”Värna
sl ranciskyddet" genomförs genom att âterkomznandege dispenser i strid mot lagstiftningen.
”Kust och skärgård skall ha hög grad av biologiskmångfald och ltöga naturvärden”
genomförs genom all exploatera med omfattande bebyggelse i två känsliga områden som

Södra Stockevik och Norra Tronebacken.Listan är omfanaazdemed motsägelsefull
planering.

man och åtgärder bör konkretiserasbetydligt för att få en styrande effekt. Samtidigt bör
åtgärderna byggas på data där olägenhetema är som störst.

hiiljöpartiet i Lysekil

Inge Löfgren

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 114

FRAMST§LL1§IING OM FOLKOMRÖSTNING AVSEENDE
LOKALFORSORJNINGENINOM UTBILDNINGSOMRÃDETI LYSEKILSTATORT
Dnr. LKS 11-217-111

Bakgrund

Under våren 2007 aktualiserades frågor om alternativa lösningar för lokalforsmjningen inom
utbildningsområdet i Lysekils tätort. Eftersatt underhåll av bl.a. Gullmarsskolans lokaler,
inhyrda moduler, behov av nytt tillagningsköksamt brist på lokaler för yrkesutbildningamalåg
till grund för en utredning som påbörjades under forsta halvåret 2007. Efter avslutat
utredningsarbete och politisk behandling resulterade förslagen i kommunfullmäktiges beslut
den l2juni 2008.

Kommunfullmäktigebeslutade

att etablera och samlokalisera en ny gymnasieskola i anslutning till
vuxenutbildningsenhetenoch högskoleenheten vid Rinkenäs och i enlighet med
beslutadeekonomiska direktiv,

att uppdra åt kommunchefen i samråd med gymnasiechefen och socialchefen att i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla ett hyresavtal för
nya gymnasielokaler,

;n uppdra åt kommunchefen att i samråd med bildningschefenta ñam beslutsunderlag
för förändringar inom bildningsförvaltningens lokalförsörjning i Lysekils tätort
samt

at; uppdra åt kommunchefen att redovisa beslutsunderlagen för en ny gymnasieskola
samt lokalförändringar for bildningsförvaltningen vid kommunstyrelsens extra
sammanträdeden 3 september2008.

Kommunfullmäktigesbeslut i de två första att-satsema är redan genomförda, byggandet av den
nya gymnasieskolan pågår och inflyttning är beräknad till februari 2012. Arbetet med att
genomföra kommunfullmäktiges beslut i de två sista att-satserna påbörjades omgående hösten
2008 och har bl.a. resulterat i avvecklingenav Parkskolanoch Färgarskolan.

Under våren 2011 har bildningsforvaltningenpresenterat ett beslutsunderlag for den framtida
lokalförsörjningen inom Lysekils tätort. I beslutsunderlaget redovisas bl.a. förslag på
utnyttjandet av friställda lokaler i Gullmarsskolan samt förslag på en avveckling av Kyrkviks
och Färgargatans förskolor.

Gällande lagstiftningom kommunal folkomröstning

Möjligheten att väcka ärende om kommunal folkomröstningregleras i kommunallagens

Justerare: . Utdragsbestyrkande:d ”li/Lz
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5 kap. 23 §. Om minst 5 % av de röstberättigade kommumnedlemmarnaenligt lagen (1994-
692) om kommunala folkomröstningenskriftligt tar initiativ till att rådgivande folkomröstning
skall hållas i en aktuell fråga, är kommunfullmäktige skyldig att behandla detta ärende och ta

ställning till om folkomröstning skall hållas eller inte. Initiativet skall innehålla
initiativtagamas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras
adresser. Kommunfullmäktige ges också möjlighet att med stöd av kommunallagens 5 kap. 34
§ använda en folkomröstning som ett led i beredningen av en fråga. En folkomröstning är
endast rådgivande.

l § 2 i lagen om kommunala folkomröstningar regleras bla. vad ñillmäktige skall besluta om i
det fall man vill genomföra en kommunal folkomröstning. Kommunfullmäktige skall bl.a.
besluta om dag för folkomröstningen. Dagen för folkonuöstningenskall beslutas efter samråd
med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före
omröstningsdagen. Sådan folkomröstning brukar för det mesta av praktiska och ekonomiska
skäl förläggas till dag då val genomförs av andra skäl, exempelvis val tillEli-parlamentet. Val
till EU-pariamentet och val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige sker först år 20l4.
Omval till landstinget har nyligen genomförts. Detta innebär, att en folkomröstning i denna
fråga får förläggas till en annan lämplig tidpunkt under året vilket avsevärt kommer att öka
kommunens kostnader för ett genomförande.

Aktuell framställningom folkomröstning

Fredagen 2011-05-13 överlämnade listor med ca 1200 narnnunderskrifter med krav på att

Lysekils kommun skall anordna en kommunal folkomröstning om föreslagna förändringar i
bildningsförvaltningens lokalförsörjning i Lysekils tätort. Kommunledningskontoret har
granskat underlaget som inlämnats och kan konstatera, att 945 personer står bakom initiativet.

Antalet röstberättigade i kommunal folkomröstning var i maj 2011 12053 personer. 5 % av

dessa blir 602 personer. Initiativetupptog 945 namn vilketinnebär, att initiativet samlat mer än
de 5 % som krävs för att kommunfullmäktige skall vara skyldigtatt behandlaärendet.

Kommunledningskontoretsbedömning

Frågan om bildningsförvaltningensframtida lokalförsörjning i Lysekils tätort har varit föremål
för information och dialog från kommunens sida och debatten och diskussionen om förslaget
har varit omfattande. Kommunledningskontoret gör den bedömningen, att frågan genom sin
komplexitet är mindre lämpad för behandling i en folkomröstningdär en fråga skall formuleras
som skall besvarasmed ja eller nej.

Bildningsnämnden får anses vara mycket väl insatt i ärendet och bedöms vara väl lämpad att

göra de organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska överväganden som krävs för att fatta
beslut i frågan.

Slutligen kan nämnas, att genomförandet av en folkomröstning under året beräknas kosta ca

300 tkr eftersom möjlighetentillsamordning med annat val saknas.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-05-30.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): bifalltill framställningenom folkomröstning.

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillkommunledningskontoretsförslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunledningskontorets förslag mot Inge Löfgrens mil. yrkande om bifall
till framställningenom folkomröstning.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag mot Inge Löfgrens mil.
yrkande om bifall till framställningen om folkomröstning och finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallakommunledningskontoretsförslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

.Ta-röst för bifalltillkommtmledningskontoretsförslag.

Nej-röst för bifalltill Inge Löfgrens mfl. yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutar med 9 ja-röster' och 2 nej-röster att bifalla
kommunledningskontoretsförslag (se omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens förslag tillbeslut

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad konnnunledningskontoret anfört, att
avslå framställningen om folkomröstning om bildningsföivaltningens lokalförsörjning i
Lysekils tätort.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § I 12

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Arm-Charlotte Strörnwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Ronald Rombrant

JanvOlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B

Lars Björneld
Daniel Nilsen

Hans Nordlund

Christina RöwaEl-Dahlberg
Torbjörn Stensson

Ann-Mari Söderström

Thommy Collén

Bo Göthesson

Per-GunnarAhlström

Håkan Smedja

Justerare:56 4532:/
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Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Utdragsbestyrkande:
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§ 115

UTREDNING AV VERKSAMHETEN I HAMNEN OCH
SMÅBÅTSHAMNSVERKSAMHETEN
Dnr. LKS 08-396-825

Under de senaste åren har handelsharnns» och småbåtshamnsverksamheternavarit föremål för
olika utredningar och diskussioner. Mot denna bakgrund har kommunchefen getts i uppdrag att
genomföra en kompletterande utredning om hamnverksamheten, den framtida dispositionen
inom hamnområdet och kommunens avsikt att överföra småbätshamnsverksamheten i
bolagsform. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunchefen,
administrativechefen och Göran Johansson, KPMG.

Inom ramen för utredningen har samtal förts med VD i bolagen LEVA, LysekilsHamn AB och
Kolholmarna. Samtal har också förts med företrädare för aktörer verksamma i hamnområdet,
bl.a. mäklarna, Ö-varvet/MITAB, Seabased och G&M. Kompletterande ekonomiska
utredningar har genomförts. Resultatet av utredningen har muntligt presenterats för
kommunstyrelsens ekonomiutskottvid sammanträde2011-04-08.

Utredningens huvudsakliga slutsatser

På grundval av vad som framkommit under utredningens gång har arbetsgruppen i
tjänsteskrivelse 2011-04-28 sammanfattatsina slutsatser enligt följande:

o Lysekiis Hamn AB föreslås fortsatt bedrivahandelshamnsverksanahetmen

verksamhetenskall koncentreras tiliGrötökajen och området Grötö rev. Bolagets
maskinparkanpassas tillminskade volymer i godshanteringen.

0 Lossningen av kalk tillOmya på Grötökajen fortsätter oförändrad.

o Kustbevakningenlokaliseras tillden inre delen av Grötökajen.

0 Gullmarskajenoch dess angränsande magasin reserveras i nuläget för kund med
långsiktigtbehov av hamnbaserad lastning, lossning och rnagasinering.Beredskap finns
även för behov av att använda kajen som ”reservangöring” för LysekilsHamn AB:s
löpande godshantering.

0 l anslutning tillÖ-varvet/MITABoch dess tomträttsområde lämnas möjlighet för
utveckling av maritimnäringsverksamhet. Området som avsätts för denna typ av

verksamhet sträcker sig från Gullmarskajens inre del och tili det område där MITAB.s
tomträtt tar vid. Vidare avsätts även fortsättningsvis området från tomrättsområdets
andra sida tillden gräns där kustbevakningensområde tar vid för småbåtshamn/maritim
näringsverksamhet. I detta sammanhang infogas magasin 8 som en del i konceptet.
Inom området kan tillfällelämnas för att pröva en omlokaliseringav annan maritim
näringsverksamhetexempelvis Lysmarinsverksamhet i Rinkenäs. Med anledning av

förändringar i Södra hamnen och för Framfoodsområdetbör även frågan om ny
lokaliseringav sjömackenaktualiseras.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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0 De i ovanstående punkt beskrivnaområdena och magasin 8 erbjuds genom
anbudsförfarandetill externa intressenter för utveckling av maritim näringsverksamhet.
Möjligheter tillsynergieffekteroch stärkt affärsutvecklingmellan befintligaoch
tillkommandeaktörer i området skall främjas och föreslås ligga till grund för
bedömning i anbudsförfarandet.

e Beredskap för etablering av Seabased skall finnas på Grötö Rev
.

o Verksamheternai LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB läggs samman tillett

bolag. Snaåbåtshamnsverksamheten(exkl. sjöbodsarrenden och servicebyggnader)
tillförs detta bolag. Ansvaret för servicebyggnader åvilarenheten för verksamhetsstöd
som hyr ut dessa till bolaget. Ansvaret för samtliga sjöbodsarrenden åvilar'
samhällsbyggnadsförvaltningen.De olika verksamhetsgrenarnabildarseparata
resultaträkningsenheter i bolaget. Då bolaget etablerats åvilardet bolaget att pröva
alternativadriftsformer inom småbåtshamns-och gästhamnsverksamheten.

o Rederiet drivs fortsatt i förvaitningsform i avvaktan på fortsatta överläggningar
med Västtrafik.

o Presidiernafor LysekilsHamn AB, Kolholmarnaoch Lysekils Stadshus AB utgör
under hösten 2011 styrgrupp för ombildningenav bolag/verksamhetertillbolaget
LysekilsHamnar AB med start januari 2012. Styrgruppen rekryterar' i samråd VD tiil
bolaget. Förberedeisema skall vara avslutade i november2011. Arbetet leds även

fortsättningsvis av kommunchefeni samarbetemed administrative chefen och
konsulten Göran Johansson, KPMG.

0 Som ett forsta steg fors verksamheternai LysekilsHamn AB, Koiholmarnaoch
Småbätshamnar'och gästhamnarsamman under en ledning med en administration från
och med den i augusti 201 i. Ledning, administration, personal och verkstad lokaliseras
tillLysekilsHamn AB:s fastighet från samma datum. Överflödiga lokaler avyttras eller
hyrs ut externt. Övertlödig materiel i LysekilsHamn AB och i Småbåtshamnar/rederi
avyttras före årets slut i syfte att säkra resultatet i LysekilsHamn AB och i koncernen.

0 VD för LysekilHamn AB leder denna operativa omställning under hösten 2011 i
samråd med VD for Koiholmarna.

o VD for Kolholmarnaisamråd VD for LysekilsHamn AB
utarbetat'anbudsunderiag och tar in anbud for maritim verksamhet i Grötöbukten,
utarbetar och sluter avtal för Gulimarskajen,utreder och lägger fram förslag tiil olika
typer av kostnadsbärare för de områden på Grötö och i angränsande områden mot Södra
Hamnen som inte är nödvändiga för det nya bolaget, utreder och utarbetar underlag tiil
det nya bolaget i dess uppdrag att pröva alternativa driftsformer for småbåtshamnaroch
gästhamnar.Arbetetskall löpande redovisas tillstyrgruppen med slutredovisning i
november201 i.

Justerare: ' / y i

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2011-0428 med bilagor.

Yrkanden

Mats Karlsson (M), Yngve Berlin (K) och Bo Göthesson (S): bifalltill
kommunledningskontoretsforslag.

Ronald Rombrant (LP): avslag på kommnnledningskontoretsforslag och istället att
kommunchefenges i uppdrag att avveckla Lysekilshamn AB och KolholmamaABunder
2011 samt att småbåtshamnarnaoch gästhamnarnai avvaktan på resultatet av fortsatta
utredningar ligger kvar i kommunen.

Inge Löfgren (MP): bifalltillRonald Rombrants yrkande.

Roland Karlsson (FP): tiiläggsyrkande- att styrgruppen ges i uppdrag att föra en dialog med
referensgruppen för småbåtshamnsforeningarnaunder uppdragets genomförande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunledningskontoretsforslag och Roland Karlssons tiliäggsyrkandemot
Ronald Rombrants mfl. avslagsyrkande.

Om kommunstyrelsenbeslutaratt bifallaRonald Rombrants mil. avslagsyrkande,proposition
på övriga delar i Ronald Rombrantsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontoretsforslag och Roland Karlssons
tilläggsyrkandemot Ronald Rombrantsmil. avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallakommunledningskontoretsförslag och Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens forslag tillbeslut

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildaen styrgrupp för ombildningentill Lysekils Hamnar AB
enligt utredningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att ge styrgruppen i uppdrag att genomföra ombildningenenligt
utredningens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att ombildningen skall träda i kraft 2012-01-01 med planerat
beslut i kommunfullmäktige i november201 l.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktigebeslutaratt ge styrgruppen i uppdrag att föra en dialog med
referensgruppen för småbåtshamnsförenjngarnaunder uppdragets genomförande.

Resewation

Mot beslutet anmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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lysekllåpårtietmu

ronald.rombrant@lysekllspartletnu 2011427540

RESERVATION LKS 2010-95-03
Kommunstyrelsen i Lysekil

Rimligt lägga skattepengar i affärsverksamhetnär vi sanltidigt gör
nedskärningar i äldreomsorg och skola? Och är det ens lagligt?

Sammanfattning 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har tillåtithandelshanrmen gå med underskott alldeles för länge. Sedan 2006 upp-
går underskotten tillnärmare 18 miljoner.Hur många år har vi inte hört politiker
säga ”Nu ger vi dem ett år till,går det inte därefter så avvecklarvi”....Någon måste
ha modet att säga 'Nu räcker det, nu avvecklarvi”.

Vi iñâgasätter om det ens är lagligt att fortsätta att bedrivahamnverksanahet,som så
Lappenbart behöverstöd av skattebetalarnaför att gå mnt. Vi kan inte iltesêutaatt vi
begår brott mot såväl slalsstödsreglersom mot konkurrenslagstiñlüng.Della med
risk för skadestånd och skada för naannct Lysekil. Och skulle det visa sig att fortsatt
drift är olaglig,då faller hela upplägget med samordning med småbåtslianmaroch
gästhamnar.. .

Vi tror vidare att det är oklokt att överföra småbåtshamnamatill ett kommunalt bolag
innan vi har hela bildenklar för oss. Det kan mycket väl visa sig att [lera av små-
båtshamnaxiia är lämpliga att överlöra till föreuingsdrlft, eller till och med privatise-
ras. Då måste vi göra en ytterligare en verksamhetsöverföring....Har vi inte nog med
oordning och oreda?

Vi är :mycket skeptiska till mängden av bolag i Lysekilskonnnun; vi har inte resurser

och kompetens att leka bolags-och styrelscdirektörer. Detta är också en av anled-
ningarna till varför vi vill avveckla såväl LysekilsHamn AB som KolholmamsAB.
Att vi inte har kompetens at sköta våra bolag framgår med all önskvärd tydlighet av

rapporten ”Utvärdering av bolagisering av de tekniska verksamheterna i Lysekils
komnmn”, KPMG 2010-08-18. När får vi f.ö. se den âlcrrapporteracl till ñtllizaäktige?

Mot denna bakgrund villeLysekilsparlietatt Lysekilshamn AB och Kolholmama
under 201 1 skulle avvecklas. Därför yrkadevi avslag på tjänstemamlaförslaget.Vi
hoppas att kunna få mer visshet om statsstöds- och konlntrrensregler innan förslaget
törelliggs ñlllmälctige. Om inte kan vi inte tziesluta att ett eventuellt beslutmåste lag-
lighetprövas lör att få vissllet i frågan. Vi kan bara beklagaatt beslutsunderlaget
överhuvudtaget inte berör frågor om otillåtenkonkurrreias; då hade rättssystemet inte
behövts belastasmed eventuella överklaganden.

LYSEKILSPARTIEIZNU
e-post fnfocêäiysekllspartletnu xvivivåyseldtspartletnu
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Bakgrund' till:lår reservation

i ett forslag daterat 201 1-04-28 Foresiås bla att LysekilsHamn AB,KolhohnamaAB
och kommunens småbåtsverksanrhetskali slås samman tillett konnnunägt aktiebo-
lag, Lysekiis Hamnar AB.

Underskotten i det vi benämnerhandelshamnesi har varit en ständig visa. Verksam-
hetens fortievnad har rmder många år varit beroendeav stöd från skattebetalarna.
Nedan framgår att från år 2006 tiilprognosen för 2012 har handelsiiamnengått med
underskott med närmar 18 miljoner.Konnnuninvånama,främst via skettesedeln, har
rått tiilskjutamedel för att hålladenna verksamhetunder armarna.

 
Källa Årsredovisning 2008, Årsredovisning 2010, prognos från LysekilsHamn AB

Turernanär det gäller konnnnnens hanmverksanahethar varit många och långclragna
och vi förstår att det finns en stor otåiighet att konnna till raågon form av beslut. TilE
bildenhör också att personalen i LysekilsHannu AB måste ges besked om den fram-
iida' inriktningenoch att organisationenkring smâbåtshamnarnafordrar en långsiktig
lösning. Frågorna är mycket komplexa; det fordras insikt i svårajuridiska frågor, det
krävs kunskap om ekonomi och skattelagstiñnming, förmåga och kunskap att driva ak-
tiebolag i en konnntmkoncern. Komplexiteten i frågestäilningarnai detta ärende är
sannolikt en av orsakerna tiil att frågorna hamnat i långbänk.Bidragande tillkom-
piexiieten i frägestälinixigen är nog också att ambitionenatt i en lösning försöka ”lösa
allt”. Frågan är om detta är möjligt.

Vi i Lysekilsparåietkan inte säga att vi haft tiiiräckligtmed tid för att sätta oss in i
frågorna. Ända har vi tagit oss tid att lyssnapå iöreträdare för LysekilsHanna AB,
företrädare För småbâtshamnsföreningarnamfl. Dessa möten har varit väldigt givan-
de och lärorika. Vi har vidare på egen hand införskaffat informationsom inte funnits
fnecl i utredningsmaterialet.Äradá vet vi att vi skulie behöva mycket mer information
för att kunna säga att vi kan fatta ett underbyggt, klokt och långsiktigt beslut i denna
Fråga.

E det följande noteras några av de frågor vi saknar svar' på i utredningen, några av
dessa bedömervi vara så allvarliga att de liii och med kan vara avgörande för Elan-
deishanmens ñamtid. Några av de frågor vi har framgår av det följande.

Utredningar: reflekteraräverlzzrvutltrtgel inte översfalssiädsreglemr:

LYSEKILSPARTIET. NU
e-post info@lysekllspartlet.nuVlebbplats mwalysekiispartIeLnu

Utdragsbestyrkande:
(L-“V/
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Det följande är hämtat från Konlcurrensverketshemsida:

”Med statsstöd avses stöd från stat, kommun eller landsting till en privat näringsidka-
re. Exempel på statsstöd kan vara bidragoch skatteiättnader eller när en kommun säl-
jer' traror eller' nrarktillunderpris tiil töretag. Ett stöd kan strida mot statsstödsregier-
na om det uppfyller följande fyra kriterier.

LStödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.
2.Stödet finansierasgenom ofâentligamedel. Finansieringenkan vara direkt eller in-
direkt.
3.Stödet snedvridereller Irotar att snedvrida konkurrensen.
4.Stödet påverkarhandeln mellan medlemsstaterna."

Vi är ingalunda några experter på dessa frågor. Men om det är så att vi driver han-
delshamnen med underskott och tiliskjuterskattemedel för att täcka förlusterna så
gör åtminstone vi tolkningenatt detta utgör ett lagstridigt stöd. Skulie det vara så
måste kommunenanmäla detta tillEU-kommissionen. Skulle vi vidare tidigare ha
givit stöd skulle bolaget kunna bli återbetalningsskyddigt, Ett anständighetskravär att
de som är tänkta att sitta i bolagets styrelse får fult informationom vad som gälier.
Vidare är det uteslutet att undertecknad som förtroendevald skulle medverkatiil att
vi skulie begå lagbrott. Och inte villvi väl helier fatta ett beslut som senare skulie
kunna ÖVGEpTÖVaS och vi skulle stå där med byxorna nere...? Därför måste frågan hu-
ruvida ett fortsatt drivande av handelsiramnen skulle kunna utgöra ett otiilåtetstöd
klar-läggas.

Berlrivei' v! kønk:irrensbegrünsantleqffenrllgsflyverksanrlret?

OfTentEiga och privata företag ska ha likartade villkorom de agerarpå samma kon-
knrrensutsatta marknad.Det är bakgrunden tiliregeln i koukurrenslagen som ska
hindra ojust konkurrens mellan offentliga och privata löretag.

Reglernaom konknrrensbegränsantleoffentlig säljverksanrhet trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2010. De ger Konkurrensverketnröjtiglxet att ingripa när konrnnrtrer, landsting
och staten i sin säljverksamlrethindrar'en sund konkurrens.

För att täcka en del av sina kostnader anför' LysekilsHamn ABandra tjänster' än det
som normalt tillhören handelsiramnsverksanthet(trppskattningsvis20-30 % av in-
ttilctsnrassankonnner' från sådan tjänster). Skulle Konkurrensverkettitta närmar' på
detta skulle vi knappast klara oss undan konkurrensskadeavgiñ;det kanske tilloch
med skalle kunna riktas skadestândsansprâkmot oss?

Här behövs alltså också ett kiargörande innan vi fattar' beslut!

Småbåfshrmmrrrnrt in i en' (iktlebø/ag, tillvilkavärden skal!smribålslmnmamr:
överlåtas??

Har förslagslännrarna tänkt sig att konamunenskall sälja snrâbåtshamnarua (hur vi nu

juridisktdeñnierar dessa?) tillaktiebolageü.Till vilkenköpeskiiling i så fall? Bok-
fdrda värden eller rnarkiradsvärden?Skali de överföras tillnrarknadstlärden :näste en

värderingsmair trärdera iillgåirgarna.Att värdena är korrekta är helt avgörande rm- bo-
lagets fortlevirad; skulle de vara för höga kommer bolaget att gå med underskott, är
de för låga finns risken att skattebetalarnasnuvas på betydandevärden.

LYSEKlLSPARTlETJtU
e-post tnfo@tyseldlsparttet.nuVtlebbplats tvrvve.Iysekllspartlehnu

Utdragsbestyrkande:

(w-m-“x i” ' V
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Eller skall kommunen anendera ut Småbåtshamnen-na?Det är förmodligen inte så
lämpligt om det är tänkt att bolaget skall svara för nödvändiga investeringar, eller?

Detta måste vara avgjort innan vi beslutarom småbåtshamnaznaskall överföras till
ett botag. Det skulle se väldigt illaut om vi först överförde småbåtshamnamatill bo-
laget och att det sedan - när alla detaljer är färdigutredda - skulle visa sig ldokastatt
behålladem i kommunen...

Vidare, kormnunstyrelsenhar föreslagit att kormnunkoncenreninte får utöka låne-
skulden. Om investeringarnaskall göras av bolaget måste bolaget svara för upplå-
ning med kommunal borgen med följd att konnnunkoneernexrslåneskuld fortsätter att
öka. En bolagiserüng är alltså ingen lösning på investerings-och låneproblematiken.

Den enda lösningen på låneproblematikenär att småbåtshamnarnaöverlåts tillen-

dera föreningar eller tillprivata bolag som då själva får svara lör investeringarnaoch
uppiåning. Detta är också en mycket komplex historia; avtal måsta i så fall tas fram
som reglerarförhållandetmellan konununen och föreningarna, avtal som skall se tiil
att srnåbåtshaannarnadrivs på ett helt öppet sätt och behandlarkonnnnninvânamapå
ett iikställt sätt.

Som förslaget ligger skall sjöbodarna ligga kvari konnnunen. En person som 11:31'
båtplats och sjöbod, vilkettorde gälla i många fall, konnner att ha ett avtal med och
debiteras av två olikajuridiskapersoner. Detta kan knappast vara den bästa lösning-
en; rimligt att låta skattebetalarnabelastasmed denna meradnünistration?

KalllalmarnaAB in i LglsekilsHamnarAB?

Först, det är bra att KollrohnamaAB förswrinner. För att åstadkomma sunda avtals-
förhållandenmåste utgångspunkten dock vara att allt som ligger i KolholmarnaAB
överförs till konnnuzren. Kommunen skulle alltså vara hyresvärd. Att rakt av slå
samman LysekilsHannu AB och KolholmamaABskapar mycket märkliga rollkon-
stetlatioirer.

Utredningar; innehållervare sig srmnnntasrällrln resnltal- och balanrrikrtlrzgar'eller
prognoser

Vi beslutsfattaredelges ett mycket ñagmentarisktekonomiskt imderlag. Exempelvis
kunde man tänkt sig en "Årsredovisning för 2010 for LysekilsHamnarAB", där de
föreslagna verksamheternavar sarmnanslngna. Vi delges heller inga prognosnnder-
lag där det framgår hur intäkter och kostnader, tillgångaroch skuler förväntas se nt
201 I. Än mindre finns det uppgifter hur resnltat- och balansräkningen för det sann-
manlörda bolaget bedöms se ut ñarnöxver. Vi anser att det som anges ovan närdet
gäller ekonomisk information tillsammansmed budgeten' för åren 2012 - 2014 borde
utgöra ett rnirümikrax' när det gäller innehåll i ett beslutsunderlagi ett ärende som E
detta fall.

Lysekil201 l-06-10

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

LYSEKELSPARTIEFJJU
e-post lnfo@lysektlspartlet.nu'flebbplatsvnvw.tysekltsparttetnu

Utdragsbestyrkande:
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RESERVATION LKS 2011-06-08

Kommunstyrelsen i Lysekil

Rimligt lägga skattepengar i affärsverksamhetnär vi samtidigt gör
nedskärningar i äldreomsorg och skola? Och är det ens lagligt?

Sammanfattning

Vi har tillåtithandelshamnen att gå med underskott alldeles for länge. Bara de senas-

te fem åren uppgår underskotten till Irärmare 18 miljoner. I-lur många år har vi inte
hört politiker säga ”Nu ger vi dem ett år till,går det inte därefter så avvecklar
vi”.

. .Någon gång Inåste vi ha kuraget att säga ”Nu räcker det, nu avvecklar vi”.

Vi ifrågasätter om det ens är lagligt att fortsätta att bedriva hamnverksamhet,som så
uppenbart behöver stöd av skattebetalarna.Vi kan inte utesluta att vi begår brott mot
såväl statsstödsregler som mot konkurrenslagsliftning.Detta med risk för skadestånd
och skada förnamnet Lysekil. Och skulle det visa sig att fortsatt drift är olaglig, då
faller hela upplägget med samordning med småbåtshamnar'och gästhamnar...

Vi tror vidare att det år oklokt att överföra småbåtshamnarnatill ett kommunalt bolag
innan vi har hela bildenklar för oss. Vi skall ha stor respekt för komplexiteten i den-
na fråga. Det kan mycket väl visa sig att flera av småbåtshamnarnaär lämpliga att
överföra till föreningsdrift, eller till och med privatiseras. Då måste vi flyttasmå-
båtshamnarna från det nybildadebolaget till töreningarna...l\lärvi strävar efter ord-
ning och reda skapar vi istället en röra!

Vi är skeptiska till mängden av bolag i Lysekilskommun; vi har inte resurser och
kompetens att administrera komplexa koncembildningar.Detta är en av anledningar-
na till varfor vi vill avveckla såväl LysekilsHamn AB som KolholinarnaAB. Att vi
inte har kompetens at sköta våra bolag framgår med all önskvärd tydlighet av rappor-
ten ”Utvärdering av bolagisering av de tekniska verksamheterna i Lysekils kom-
mun”, KPMG 2010-08-18, där vi fick många allvarliga påpekanden.

Mot denna bakgrund villeLysekilspartietatt Lysekils hamn AB och Kolholmarna
AB under 201 1 skulle avvecklas. Därför' yrkade vi avslag på hamnutredningen. Vi
hoppas få mer visshet om statsstöds- och konkurrensregler innan förslaget föreläggs
fullmäktige. Om detta inte går kan vi inte utesluta att ett eventuellt beslut måste lag-
lighetprövas för att få visshet i frågan. Vi kan bara beklagaatt beslutsunderlaget
överhuvudtaget inte berör frågor om otillåtenkonkurrens; då hade kanske inte rätts-
systemet behövts belastas med kommunalbesxvâir.

LYSEKILSPARTIEINU
e-post info@lysekilspartiet.nu wwwwsekilspartietnu
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Bakgrund tillvår reservation

I ett förslag daterat 2011-04-28 föreslås bLa att LysekilsHamn AB, KolholmarnaAB
och kommunens småbåtsverksamhetskall slås samman till ett komniunägt aktiebo-
lag, LysekilsHamnar AB.

Underskotten i det vi benämnerhandelshamnenhar varit en ständig visa. Verksam-
hetens fortlevnad har under många år varit beroende av stöd från skattebetalarna.
Nedan framgår att från år 2006 till prognosen för 201 1 har handelshamnen gått med
underskott med närmare 18 miljonerkronor. Kommuninvånama, främst via skattese-
deln, har fått tillskjutamedel för att hålladenna verksamhet under armarna.

 
Källa Årsredovisning 2008, Årsredovisning 2010, prognos från LysekilsHamn AB

Turernanär det gäller kommunens hamnverksamhethar varit många och långdragna
och vi förstår att det finns en stor otålighet att konnna tillnågon form av beslut.Till
bildenhör också att personalen i LysekilsHamn AB måste ges besked om den fram-
tida inriktningen och att organisationenkring småbåtshamnarnafordrar en långsiktig
lösning. Frågorna är mycket komplexa; det fordras insikt i svåra juridiska frågor, det
krävs kunskap om ekonomi och skattelagstiftning,förmåga och kunskap att driva ak-
tiebolag i en kommunkoncern.Komplexiteten i frågeställningarna i detta ärende är
sannolikt en av orsakerna tillatt frågorna hamnat i långbänk.Bidragande till kom-
plexiteten i frågeställningen är nog också att ambitionenatt i en lösning försöka ”lösa
allt”. Frågan är om detta är möjligt.

Vi i Lysekilspartietkan inte säga att vi haft tillräckligtmed tid för att sätta oss in i
frågorna. Ända har vi tagit oss tid att lyssnapå företrädare för LysekilsHamn AB,
företrädare för småbåtshamnsföreningarnam.fl. Dessa möten har varit väldigt gi-
vande och lärorika. Vi har vidare på egen hand införskaffat informationsom inte
funnits med i utredningsmaterialet.Ändå vet vi att vi skulle behöva mycket mer in-
formation för att kunna säga att vi kan fatta ett underbyggt, klokt och långsiktigtbe-
slut i denna fråga.

I det följande noteras några av de frågor vi saknar svar på i utredningen, några av

dessa bedömervi vara så allvarliga att de till och med kan vara avgörande för han-
delshamnens framtid. Några av de ñågor vi har framgår av det följande.

LYSEKILSPARTIET.NU
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Utredningen reflekteraräverhavudtaget in te över statsstärfsireglema

Det följande är hämtat från Konkurrensverketshemsida:

”Med statsstöd avses stöd från stat, kommun eller landsting till en privat näringsid-
kare. Exempel på statsstöd kan vara bidragoch skatteiättnader eller när en kommun
säljer varor eller marktill underpris till företag. Ett stöd kan strida mot statsstödsreg-
lerna om det uppfyller följande fyra kriterier.

l.Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.
2.Stödet finansieras genom offentliga medel. Finansieringenkan vara direkt eller in-
direkt.
3.Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.
4.Stödet påverkarhandeln mellan medlemsstaterna. ”

Vi är ingalunda några experter på dessa frågor. Men om det är så att vi driver han-
delshamnen med underskott och tillskjuterskattemedel för att täcka förlusterna så
gör åtminstone vi tolkningenatt detta utgör ett lagstridigt stöd. Skulle det vara så
måste kommunen anmäla detta till EU-kommissionen. Skulle vi vidare tidigare ha
givit stöd skulle bolaget kunna bli återbetalningsskyldigt.Ett anständighetskravär att
de som är tänkta att sitta i bolagets styrelse får full informationom vad som gäller.
Vidare är det uteslutet att undertecknad som förtroendevald skulle medverkatillatt
vi skulle begå lagbrott. Och inte villvi väl heller fatta ett beslut som senare skulle
kunna överpröxras och vi skulle stå där med byxorna nere...? Därför måste frågan
huruvida ett fortsatt drivande av handelshamnen skulle kunna utgöra ett otillåtetstöd
klarläggas.

Bedriver vi konkurrensbegtvätzsaizdeoffentligsäljverksanzlzet?

Offentliga och privata företag ska ha likartade villkorom de agerar på samma kon-
kurrensutsatta marknad.Det är bakgrunden till regeln i konkurrenslagensom ska
hindra ojust konkurrensmellan offentliga och privata företag.

Reglerna om konkurrensbegränsandeoffentlig säljverksamhet trädde i kraft den I ja-
nuari 2010. De ger KonkurrensverketInöjlighet att ingripa när kommuner, landsting
och staten i sin säljverksamhethindrar en sund konkurrens.

För att täcka en del av sina kostnader utför LysekilsHamn AB andra tjänster än det
som normalt tillhören handelshamnsverksamhet(uppskattningsvis20-30 % av in-
täktsmassankommer från sådan tjänster). Skulle Konkurrensverkettitta närmar på
detta skulle vi knappast klara oss undan konkurrensskadeavgiñ;det kanske till och
med skulle kunna riktas skadeståndsanspråkmot oss?

Här behövs alltså också ett klargörande innan vi fattar beslut!

Småbåtshamnairna in iett aktiebolag, tillvilkavärden skall snzåbåtsltatttnarzza
överlåtas??

Har förslagslämnarna tänkt sig att kommunen skall sälja småbåtshamnarna(hur vi nu

juridisktdefinierar dessa?) tillaktiebolaget?Till vilkenköpeskilling i så fall? Bok-
förda värden eller marknadsvärden?Skall de överföras tillmarknadsvärdenmåste en

värderingsmanvärdera tillgångarna.Att värdena är korrekta är helt avgörande för bo-
LYSEKILSPARTIET.NU
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lagets fortlevnad; skulle de vara för höga kommer bolaget att gå med underskott, är
de för låga finns risken att skattebetalarnasnuvas på betydandevärden.

Eller skall kommunen arrendera ut småbåtshamnarna?Det är förmodligen inte så
lämpligt om det är tänkt att bolaget skall svara för nödvändiga investeringar, eller?

Detta måste vara avgjort innan vi beslutarom småbåtshamnarnaskall överföras till
ett bolag. Det skulle se väldigt illaut om vi först överförde småbåtshamnarnatill bo-
laget och att det sedan - när alla detaljer är fårdigutredda - skulle visa sig klokastatt
behålladem i konnnunen.

..

Vidare, kommunstyrelsen har föreslagit att kommunkoncerneninte får utöka lånes-
kulden. Om investeringarnaskall göras av bolaget måste bolaget svara för upplåning
med kommunal borgen med följd att kommunkoncernenslåneskuld fortsätter att öka.
En bolagisering är alltså ingen lösning på investerings- och låneproblematiken.

Den enda lösningen på låne problematikenär att småbåtshamnarnaöverlåts tillen-

dera föreningar eller tillprivata bolag som då själva får svara för investeringarnaoch
upplåning. Detta är också en mycket komplex historia; avtal måsta i så fall tas fram
som reglerar förhållandetmellan kommunen och föreningarna, avtal som skall se tili
att småbåtshamnarnadrivs på ett helt öppet sätt och behandlarkonnnnninxrånarnapå
ett likställt sätt.

Som förslaget ligger skall sjöbodarna ligga kvar i kommunen. En person som har
båtplats och sjöbod, vilkettorde gälla i många fall, kommer att ha ett avtal med och
debiterasav två olika juridiskapersoner. Detta kan knappast vara den bästa lösning-
en; rimligt att låta skattebetalarnabelastasmed denna meradministration?

KolholmartzaAB in 1' LysekilsHanmarAB?

Först, det är bra att KolholmarnaAB försvinner. För att åstadkomma sunda avtals-
törhållandenmåste utgångspunktendock vara att allt som ligger i KolholmarnaAB
överförs till kommunen. Kommunen skulle alltså vara hyresvärd. Att rakt av slå
samman LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB skapar mycket märkliga rollkon-
stellationer.

Utredningen izmehållei'vare sig sanzmaizställdaresultat- och balanräkningareller
prøgrzøsei'

Vi beslutsfattaredelges ett mycket fragmentarisktekonomisktunderlag. Exempelvis
kunde man tänkt sig en ”Årsredovisning för 2010 för LysekilsHamnar AB”, där de
föreslagnaverksamheternavar sammanslagna. Vi delges heller inga prognosun-
derlag där det framgår hur intäkter och kostnader, tillgångaroch skuler förväntas se

ut 2011. Än mindre finns det uppgifter hur resultat- och balansräkningen för det
sammanförda bolaget bedöms se ut framöver. Vi anser att det som anges ovan när det
gäller ekonomisk information tillsammansmed budgetar för åren 2012 - 2014 borde
utgöra ett minimikrav när det gäller innehåll i ett beslutsunderlagi ett ärende som i
detta fall.

Lysekil2 ll-O 10 
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-06-08

§I16

FÖRSÄLJNINGAVTENNISHALLEN
Dnr. LKS 10-242-040

Enheten for verksamhetsstöd har haft i uppdrag att fastighetsreglera och sälja tennishallen i
Sivik. Fastighetsregleringberäknas vinna laga kraft 2011-06-03. Ny fastighetsbeteckningblir
LysekilSivik 1:15.

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

Chefen för verksamhetsstöd har i tjänsteskrivelse 2011-04-29 föreslagit, att tennishallen ska
säljas till de budgivare som lagt högst bud.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sammanträde 2011-05-26 och beslutade att
återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka möjligheterna för Slättens IK att ha en

långsiktig och stabilverksamhet i tennishallen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-11-25, § 8.
Tjänsteskrivelse 201 1-04-29.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-05-11, § 96.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-05-26, § 77.
Kommuniedningskontoretstjänsteskrivelse 201 1-05-31.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på kommunledningskontoretsforslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunledningskontoretsförslag mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag mot Yngve Berlins
avslagsyrkande och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets
förslag.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger enheten för verksamhetsstöd i uppdrag att teckna köpekontrakt
avseende fastigheten Sivik 1:15, tennishallen, med David Börjesson och Anders Jakobsson

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.q a)

ilj/i



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
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enligt lämnat anbud, med tillträde till fastigheten snarast efter att fastighetsreglering vunnit
laga kraft.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-06-08

§117

DETALJPLANFÖR ÖSTRASTOCKEVIK,GRÖNSKULT2:146 M.FL. SKAFTÖ,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr. LKS 06-418-214

Ett förslag tilldetaljplan för utbyggnad av bostäder i Östra Stockevikhar varit utskickat för
samråd under april-maj 2010. Detaljplanenskickades till statliga myndigheter och verk,
kommunala instanser och sakägare enligt särskild Sändlista. Ett samrådsmöte hölls i Skaftö -

Folkets hus den 20 april 201 O.

Synpunkternasom inkommitunder samrådet finns redovisade och kommenterade i en

Samrådsredogörelse. Efter samrådet har vidare utredningar kring dagvattenfrågan i området
genomförts då synpunkter angående frågan förts fram i samrådet. Utredningen har diskuterats
med och sedermera godkänts av LEVA. Bedömningen är därför att utredningen är tillfyllest.
Ytterligareplanbestärnmelserhar införts för att säkerställa att fördröjningsdammar'byggs ut
innan bygglov medges för att på så sätt minska risken för framtida problem.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelse koncept
Plankarta koncept
lllustrationskartakoncept
Planbeskrivningkoncept
Genomförandebeskrivningkoncept
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 78.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna samrådsredogörelsen.

Kommunstyrelsenbeslutaratt ställa ut planförslaget enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen
efter ändringar och kompletteringarenligt samrådsredogörelsen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2611436-08

§11s

DETALJPLANFÖR NORRA SKALHAMN, DEL AV LYSE 1:2 OCH 1:57
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-95-214

Ett forslag tilldetaljplan for Norra Skalhamn har arbetets fram av plankonstlltMåns Hagberg på
uppdrag av VindbyggamaAB, som fick planbeskedav kommunstyrelsen 2009-03-04.Planområdet,
som är utpekat i OP som Utbyggnadsområde for tätort, ligger ca 500 rn nordost om Skalhamn.

Den aktuella samrådsskissen visar 33 tomter for styckbyggda enfamiljshusoch en tomt for 7 radhus.
Alternativa möjligheter är att bygga enbait styckbyggda enbostadshus eller en blandning av

gruppbyggda småhus, kedjehus, radhusoch styckbyggda enfamiljshus.

Detaljplanenär nu klar for samråd vilketexploatören, istället for delegationsbeslutav

förvaltningschefen, efterfrågar kommunstyrelsens beslutpå.

Beslutsunderlag

Plankarta - Samrådshandling
Planbeskrivning- Samrådshandling
Genomforanctebeskrivning- Samrådshandling
Behovsbedömning,2011-05-05
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 85.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) skall genomföras.

Mats Karlsson (M): avslagpå Inge Löfgrens yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets forslag att godkänna behovsbedömningenmot Inge Löfgrens yrkande
att en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) skall genomföras.

Proposition på ledningsutskottets förslag att detaljplanen skall ställas ut på samråd.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets forslag att godkänna behovsbedömningenmot

Inge Löfgrens yrkandeatt en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) skall genomföras och finner, att

kommunstyrelsen bestutarbifalla ledningsutskottets forslag.

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets forslag att detaljplanen skall ställas ut på samråd
och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Justerare: K '

Utdragsbestyrkande:

L v xw
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna behovsbedömningen.

Kommunstyrelsen beslutaratt detaljplanen kan ställas utför samråd.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsföxvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2011-06-08

§I19

EVENSÅS 1:134 - ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr: LKS 11-138-219

Ansökan om planbesked har 2011-04-01 inkommit från Sune Andreasson och Eva-Britt Niklasson,
avseende tapprättande av en ny detaljplan för 4 nya tomter. Området ligger inom detaljplan let-SKA-
938. Ny tillfartsvägtillde tre tomterna på hällmarken i norr är tänkt att dras via en befintligsvacka. Den
fjärde tomten ligger lägre och är föreslagen i direkt anslutning till Rutbergs väg. Kommunalt vatten-
och avlopp firms och verkarmöjligt att ansluta tillunder förutsättning att dagvatten omhändertas lokalt.

Tomt l ligger högt i terrängen i förhållande till Rutbergs väg och en lämplig tillfartsväg och
handikappanpassning blir därför mycket svår att anordna. Tomt l får därför anses olämplig för ny
bebyggelse. Tillfart till tomt 2 och 3 går troligtvis att lösa så som redovisats på skissen. Det är clock
tveksamt om landskapet tåi en exploatering av två tomter. Byggnaden på särskilt tomt 3 hamnar enligt
förslaget relativt högt i förhållande till omkringliggande bebyggelse. En placering på den plana ytan
söder om befintlig byggnad hade Lex. varit bättre lämpad för tomt 3. Tomt 4 är bäst lämpad för ny
bebyggelse och upplevs som en naturlig iucktomt. En eventuell fortsatt planläggning måste lägga stor
vikt vid att lösa tillgänglighet och anpassning till landskapet och även se över andra lämpliga
placeringarför tomt 3 alternativt utelämna denna om inte en godtagbar lösning kan uppvisas.

Besiutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 i-OS-OS.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 79.

Yrkanden

Inge Löfgren (lt/IP): tillägg,att detaljplanen, om den beviljas,skail vara klar 2012-12-31.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets förslag.

Proposition på inge Löfgrens tilläggsyrkandemot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner, att kommunstyrelsen beslutar
bifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande mot avsiag och finner, att
kommunstyrelsen beslutaravslå tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljaransökan om planbesked för fastigheten Evensås 1:134.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen beslutar att den fortsatta planeringen ska ske utifrân de synpunkter som framförts i
tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogralnmet för detaljplaner och att
arbetet med detaljplanen startar tidigast 2012-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar att ett detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen ska Llpprättas
samt att den sökande bekostarplanarbetetoch anlitar en konsult som arbetarHam planhandlingar.

Beslutet skickastill

Sökandena
Samhällsbyggnadsföivaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 120

SKAFTÖ1:55 - ANSÖKAN OM PLANBESKED
Dnr: LKS 11-146-219

Ansökan om planbesked har 2011-04-08 inkommit från Kristiania Biendomsföivaltning AS via
konsulten IwdalarkitekternaAB avseende upprättande av en ny detaljplan för 18 nya viilatomterpå ca

150 m2 BTA. Den tänkta bebyggelsen ligger utanför men i direkt anslutning tiil Guilmarns
naturvårdsområde. Exploatören vili samordna rening med omkringliggande bebyggelse i ett iitet
reningsverk på tomten, samt omhändeita vatten och avlopp. Exploatören påpekar även att

angöringsgatan bör ses över.

Intentionen att bygga bostäder inom området är intressant under förutsättning att det är åretruntbostäder
som planeras. Även om inte området direkt pekas ut i ÖP06 som utbyggnadsområde så kan området
lämpa sig för en ny bebyggelsegrupp med ett bekvämt pendlingsavstånd tiil bl.a. Uddevaila, Lysekil
och Fiskebäckskil.Skissen som har inlämnats visar på en mycket hög exploateringsgrad där i vissa fall
liten hänsyn har tagits till landskapets förutsättningar. Vissa av de föreslagna placeringarnablir också
svåra att lösa med den tillgänglighet som krävs for åretruntbebyggelse. Skissen uppvisar inte heiler
några egentliga gemensamma ytor tex. i form av iekplats. Enbart villor har föreslagits i skissen.
Exploateringsgraden, iandskapsanpassningen och utformningen av gemensamma ytor måste ses över
vid ett eventuellt planarbete. Boendeformen bör även få en större variation med bl.a. parhus och/eller
radhus för att om möjligt nå ett biiligareboende med större möjlighet till åretruntboende. Nollutsläpp
till Guilmarns natura ZOOO-område måste lösas genom lokalt omhändertagande av dagvatten och
tiilgångentill dricksvatten måste ses över.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 201 1-05-05.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 80.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för kompletterande
[utredning avseende åretruntboende och tttformningen av ett detaljplaneavtal.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Roland Karlssons återrernissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets förslag.

Propositioner

Ordföranden stäliei* proposition på Roland Karlssons återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag och
finner, att kommunstyreisen beslutaratt bifallaRoland Karissons åtenemissyrkande.

Justerare:
, 4 Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till sannhällsbyggnadsförvaltningen för
kompletterande utredning avseende âretruntboende och utformningen av ett detaljpianeavtal.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:
. Utdragsbestyrkande:

M
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§ 121

TRAFIKNÄTSANALYSFÖR LYSEKIL
Dnr. LKS 11-208-512

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till trafiknätsanalys med
hastighetsanalys för Lysekils tätort. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten for framför allt
oskyddade trafikanter genom en bättre anpassning av den skyltade hastigheten. Rapporten
innehållerforslag till nya hastighetsgränser, 40 respektive 60 km per timme, vilket innebär att

hastigheterna 20, 40, 50 och 60 km per timme kommer att användas inom tätorten.
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2010-1 1-10.
Utkast till trafiknätsanalysför Lysekil.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 72.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsennoterar informationen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsföivaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 122

FÖRSÄLJNING AV MARK FÖR ODLINGSÄNDAMÃL, DEL AV GRÖNSKULT
2:113, 2:131 OCH 2:132
Dnr. LKS 11440253

Kommunen äger fastigheterna Grönskult 2:1 13, 2: 131 och 2: 132 som enligt gällande detaljplan
är avsedda för odlingsändamâl. Kommunen fick under hösten 2007 en förfrågan från Gerd
Persson om att få köpa en del av fastigheterna för att kunna erbjuda de boende i området en

möjlighet att odla mark. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga problem i en försäljning och
har upprättat forslag tillköpeavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt förslag tillköpeavtal, 2011-04-07.
Ledningsutskottets protokoll, 2011-04-20, § 65.
Ledningsutskottets protokoll 2011-05-18, § 82.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat forslag till köpeavtal mellan Lysekils
kommun och Gerd Persson inom del av fastigheternaGrönskult 2:113, 2:131 och 2: 132.

Kommunstyrelsenbemyndigarsamhällsbyggnadschefenatt teckna erforderligt köpekontrakt.

Beslutet skickas till

Gerd Persson, Stockevik
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: . Utdragsbestyrkande:

i. t fi:
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§ 123

TOMTRÄTTSUPPLÄTELSEAVSEENDEKRONBERGET 1:208
Dnr. LKS 06-121-256

Företaget Lysmar AB har framfört önskemål om att få teckna tomträttsavtal avseende
fastigheten Kronberget 1:208. Företaget nyttjar sedan 2006 fastigheten enligt avtal med
kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget hinder i att fastigheten upplåts med tomträtt. Ett
bedömt marknadsvärde om 460 tkr med en avgäldsränta om 4 % ger en årlig tomträttsavgäld
om 18 400 kr.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-05-27.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bemyndiga hamnchefen att teckna erforderligt tomträttsavtal
avseende Kronberget 1:208 samt att fastställa den årliga tomträttsavgälden till 18 400 kr.

Beslutet skickas till

LysmarAB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§124

TRELLEBYSTRANDS CAMPING, TRÄLEBERG 1:138, ANSÖKAN OM
PLANBESKED
Dnr. LKS 11-230-219

Ansökan om planbesked har inkommit 11-05-24 ñån Peter Andersson, avseende upprättande av en ny
detaljplan för' villavagnstlppställilingpå campingplats för 20 viliavagnar. Kommunens översiktsplan
anger att området bör användas som tttbyggnadsområde för campingplats eller turistanläggning.
Området är inte detaljplanelagt.

Kommunalt vatten- och avlopp har redan dragits till de tänkta lägena För villavagnarna.
lordningstäiiande av markhar påbörjats och tre vagnar finns redan uppställda.

I områdets sydvästra del finns ett fornlämningsområde. Åtgärderna har skett delvis inom
fornlämningsområdet iltan att tillstånd har sökts. Normalt krävs ett skyddsavstånd på 25 m kring ett
sådant område. Området längs bäckravinen som skär genom omrâdet har utpekats inneha unika
naturvärden i kommunens Natmvårdsplan från 2010. All vegetation i området har nu tagits bort i
samband med den påbörjade exploateringen.

Sökanden anger att villavagnsplatsemaskulle möjliggöra en längre säsong än campingens ordinarie
öppettid då platserna är tänkta att hyras ut årsvis. Det finns for det mesta gott om plats for tillfälliga
gäster inne på området i övrigt. Campingens möjligheter att expandera är begränsade i och med att stora
delar av västra området är strandskyddade och området avgränsas av ett större bergparti i öster.

I samband med att ansökan om planbesked har inlämnats så har även en ansökan om tidsbegränsat
bygglov lämnats.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): avslag på samhällsbyggnadsforvaltningens förslag om att den fortsatta
planeringen skall omfatta hela campingen och ske utifrån de synpunkter som i övrigt framförts
i tjänsteskrivelsen och att planbeskedbeviljasför del av campingen.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Roland Karlssons yrkande.

Propositionpå övriga delar i samhällsbyggnadsförvaltningensforslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons yrkande och finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på övriga delar i samhällsbyggnadsforvaltningens förslag och
finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-06-08

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked för del av Trellebystrands camping,
Träleberg1:138.

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammet för detaljplaner och att
arbetet med detaljplanen staitai' tidigast 2012-01-01. Planarbetet beräknas därefter pågå ca 1,5 år om

inget oförutsett inträffar.

Kommunstyrelsen beslutar att ett detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen ska upprättas
samt att den sökande bekostarplanarbetetoch anlitar en konsult som arbetar fram planhandlingar

Kommunstyrelsen beslutar att avgiften för planbeskedet fastställs till 17 120 kr enligt gällande taxa.
Beloppet baserar sig på att åtgärden anses vara stor då den kan antas innebära en betydande
miljöpåverkan.

Beslutet skickastill

Sökanden
.

Samhällsbyggnadsföwaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
i? ,i 2[b “ [z "
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§ 125

FÖRVALTADESTIFTELSERSBOKSLUT FÖR ÅR 2010
Dm". LKS 1 1-244-042

Enligt stiftelselagen skall kommunens högsta verkställande organ överlämna
bokslut/årsredovisningtill revisorerna for de stiftelser som förvaltas. Efter lagändring är det
bara en stiftelse, Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman, som är bokforingsskyldigoch
därmed skyldig att upprätta årsredovisning. Övriga stiftelser skall upprätta sammanställning
över räkenskaperna.

Lysekilskommun förvaltar sju stiftelser. Årsredovisning respektive sammanställning for dessa
har upprättats av ekonomienheten.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2011-05-30 med årsredovisning/sammanställningar.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och överlämna de förvaltade stifteisernas
årsredovisning respektive sammanställningöver räkenskaperna för år 2010 till revisorerna och
att uppdra åt firmatecknareatt underteckna desamma.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten f.v.b. till revisorerna.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 126

REVIDERING AVKOMMUNSTYRELSENSDELEGATIONSORDNING
Dnr. LKS 06-449-002

Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat överföra ansvaret för planprocessen enligt
plan- och bygglagen från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen har en revidering
av kommunstyrelsens delegationsordningskett.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 201 l-05-30.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): avslag på kommunledningskontorets förslag avseende delegation till
lednjngsutskottetpunkt 11.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på kommunledningskontorets förslag avseende delegation till ledningsutskottet
punkt 11 mot Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Proposition på övriga delar av kommunledningskontoretsförslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag avseende delegation till
ledningsutskottet punkt 11 mot Inge Löfgrens avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallakommunledningskontoretsförslag.

Ordföranden ställer proposition på övriga delar av kommunledningskontorets förslag beh
finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsens
verksamhetsområdejuni 201 1.

Beslutet skickastill

Samtliga delegater'
Insidan

Justerare: j Utdragsbestyrkande:

K
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§ 127

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll - 2011-02-16, 2011-03-23, 201 1-04-20, 201 1-05- l 8.
Ekonomiutskottetsprotokoll - 2011-02-25, 2011-04-27, 2011-05-24
Kommunstyrelsens ordförande - nr 4-7/2011
Kommunchefens delegationer- nr 21201 1
Administrativechefens delegationer- nr 6-9/2011
Ekonomichefens delegationer - m' 1-3/201 I

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den Sjuni 2011.

Justerare: Utdragsbestyrkande:(i
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§ 128

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inkomnaskrivelser/protokollm m :

LysekilsBostäderAB e protokoll från styrelsemöte m' 2 201 1-03-23.

RAMBO AB- protokoll från styrelsemöte n1°2 2011-05-13.

Kommunalapensionärsrådet - protokoll 201 1-04-05.

Kommunalahandikapprädet- protokoll 201 l-04w05.

Miljöberedningenz anteckningar från möte 201 1-05-18.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenantecknar redovisningen i protokollet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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