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Sammanträdestid:
,

2011-06-29 kl 09.00 - 13.45

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP), §§ 129-133,
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf 135-140
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Hans Nordlund (M)
Yngve Larsson (FP) Torbjörn Stensson (S) §§ 129-133, 135-140
Ann-Charlotte Strömwall (FP), §§ 129-133, Bo Göthesson (S), §§ 129-131, 133-136, 139-140
135-140 Per-GunnarAhlström (K)
Kent Olsson (M) Håkan Smedja(V)
Ronald Rombrant (LP)
Klas-GöranHenriksson (S), tom. 12.50, §§
129-131,133-136,139-140
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP), § 134
Bo Göthesson (S), fr.o.n1. 12.50, §§ 132,
137-138
Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef, §§ 135-138
01a Ingevaldson, administrativ chef,
sekreterare

Paragrafer:  
 

Sekreterare: ............ .... .:. .

i

Ordförande:

Justerare:

Klas-GöranHe›zrflcss0n,§ /Jan-OlofJohansson, §§ 132, 13 7-
138129-131, 133-136, 139-140

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Koxnmunstyrelsezl Förvaringsplats: gommunledningskontoret
Sammanträdesdatuln: 2011-06-29 Justçringsdatt 1: i: 2011-07-05
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Närvarande tjänstemän

Agneta Stenqvist, kvalitets- och utvecklingschef, §§ 129-130
Mats Tillander, tf samhällsbyggnadschef, §§ 139-140
Jeanette Almroth,mark-och exploateringsingenjör, § 139
Josefin Kaldo, enhetschefplan-, mät- och bygglov, §§ 131-134.
Rickard Alström, planarkitekt,§§ 131, 133
David Engström, planarkitekt,§ 134
Theresa Eldsjö, ekonomichef, §§ 135-136
Ingrid Fredriksson, avdelningschef, § 135
Roland Persson, enhetschef arbetsmarknadsenheten,§ 135
Martin Callermo, bildningschef,§ 135

Justerarc: Utdragsbestyrkande:

23 ,Å
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§ 129

INFORMATION OM KVALITETSARBETET(JÄMFÖRELSEPROJEKTEN) INOM
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN
Dnr.: LKS 11-240-701

Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträde 2011-05-25 informerats om

kvalitetsarbetet/Jämförelseprojektetinom vård och omsorgsavdelningen. Samtidigt redovisades
åtgärder for kvalitetstörbättringar2010-201 1.

Vårde- och omsorgsnämnden har överlämnat redovisningen till kommunstyrelsen for
kännedom.

Beslutsunderlag

Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2011-05-25, § 28, med bilagor.
Ledningsutskottets protokoll 2011-06-22, § 86.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Justerare: UtdragsbesQ/rkantle:
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§ 130

PRESTATIONSERSÄTTNING TILL KOMMUNER FÖR INFÖRANDET AV
LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIERÅR 201 1
Dnr.: LKS 1 1-241 -701

Vård- och omsorgsnämnden har ansökt hos socialstyrelsen om bidrag for att förbereda
införandet av lokala värdighetsgarantier. Ärendet redovisades för vârd- och omsorgsnämnden
vid sammanträde 2011-05-25 varvid nämnden beslutade att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2011-05-25, § 27.
Ledningsutskottets protokoll 2011-06-22, § 87.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna vård- och Omsorgsnämndens beslut.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 131

PROJEKTBESKRIVNING_- FÖRDJUPADÖVERSIKTSPLANFÖR ÅBYFJORDEN
Dm.: LKS 11-257-212

En fördjupad översiktsplan för Äbyfjorden syftar till att fungera som en avvägning mellan de
många, och delvis kontliktfyllda, intressen som det attraktiva vatten- och kustområdet besitter i
form av formella och informella skydd för natur- och kulturmiljöer samt ett högt
exploateringstryck för bostäder, båthamnarmm. En sådan avvägning ska ge stöd i planeringen
för en hållbarsamhällsutveckling där dess höga värden bevarasoch nyttjas i strävan att utgöra
en attraktiv miljö för boende och besökare

Då Åbytjorden är ett vattenområde som utgör kommungräns mellan Sotenäs och Lysekil ska
den fördjupade översiktsplanen arbetas fram i ett kommunövergripande planarbete och
resultera i en planhandlingsorn antas av båda kommunerna.

Arbetet med den fördjupade översiktplanen kommer delvis finansieras och ske inom projektet
HAV möter LAND. Ett gränsregionalt Samarbetsprogram,även kallade InterReg, mellan
Sverige, Norge och Danmark finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Inorn

ramen för projektet är Föp Åbytjorden ett pilotprojekt där Sotenäs och Lysekils kommun i
samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland tar fram en förvaltningsplan för Åbytjorden. En

förvaltningsplan som sedan utgör en grund för den fördjupade översiktsplanen samt för den

Bevarandeplansom Länsstyrelsen Västra Götaland skall ta trarn för Ãbyijorden.
Syftet med projektbeskrivningenför den Fördjupande översiktsplanen är att redovisa pianens
syfte, mål samt geografiska och innehållsmässiga avgränsning. Aven den tilltänkta
organisationen för arbetet och vilkakostnader som arbetet beräknasmedföra redovisas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 201 1-06-1 O.
Ledningsutskottets protokoll 2011-06-22, § 88.

Kommunstyørelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektbeskrivningentiil Fördjupad översiktsplan för

Åbyljorden och uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt påbörja arbetet.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sotenäs kommun

___..H w_w.m_m___._..M.-___c_MM___..._*.*._

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§l32

VINDBRUK - TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN INKLUSIVE
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Dnr.: LKS 10-4-375

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk har Varit utskickat för samråd
under maj -juni 2011. Detaljplanen skickades till statliga myndigheter och verk, komnnmala instanser
och sakägare enligt särskild Sändlista. Ett samrådsmöte hölls i Brastad Folkets hus den 24 maj 201 1.

Beslutsunderlag

Samhälisbyggnadsfjlvaltningenstjänsteskrivelse 201 l -06-14.
Ledningsutskottets protokoll 2011-06-22, § 89.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationen.

Beslutet skickastili

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare:
i

Utdragsbestyrkandc:

5 äx
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§ 133

DETALJPLAN __FÖR GULLMARSSTRAND, DEL AV SKAFTÖJISKEBÄCK 1:480
M.FL.,FISKEBACKSKIL_ GODKANNANDEAVBEHOVSBEDOMNING
Dnr: LKS11-94-214

Nya detaljplaner har under åren tagits fram i takt med att verksamheten på hotell- och
konferensanläggningen Gulimarsstrand successivt har utvecklats och förändrats. I samband med att

ägarna till anläggningen uttryckt behov av ytterligare utbyggnad, för att få möjlighet att utveckla
verksamheten, skall en ny detaljplan som ersätter flera befintliga detaljplaner upprättas för hela
området.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en utökning av verksamheten på
hotell- och konferensanläggningen Gullrnarsstrand genom utökade byggrätter. Planen syftar också till
att säkra allmänhetens tillträde till strandområde och bryggor vid vattnet. Förslaget innebär bl.a. att

Gullmarsstrandsanläggningen ges en utökad byggrätt för att möjliggöra en inbyggnad av befintlig
veranda på Societetshuset. Byggrätten utökas mot vattnet och mot parkeringen i söder där planen
byggrätten även ändras för uppförande av tvåplansbyggnad.
Den gamla pensionatsbyggnaden Klinten föreslås i den nya detaljplanen ges en fortsatt möjlighet till
utbyggnad mot Strandvägen enligt befintlig detaljplan. Samtidigt önskas att förutom användning som

hotell- och konferensanläggning,ska byggrätten på Klinten kunna användas för bostadsändamål.

Hela den befintliga parkeringsytan, med körytor, i södra delen av planområdet ska planiäggas för

parkeringoch föreslås en ändring från allmän piatsmarktillkvartersmark.

Beskrivningav ärendets hantering
Syftet med behovsbedömningen är att avgöra om planens genomförande kan komma att
innebära betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas innebära betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas. Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra betydandemiljöpåverkan
och en särskild MKB ska därför inte upprättas. Länsstyrelsen delar denna uppfattning i
samrådsyttrande daterat 201 1-04-08.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadstörvaltningenstjänsteskrivelse 201 1-06-10.
Behovsbedömning,201 l -03-17.
Länsstyrelsens sainrådsyttrande 2011-04-08.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifall till samhällsbyggnaösförvaltningetrs förslag samt att (letaljplaneil
kan ställas utför samråd.

Inge Löfgren (MP): att en miljökonsekvensbeskrivningskall göras för att utreda effekterna på
klimat och buller för närboende, naturvårdsområdet Gullmarstjorden 111.111.

Propositionsordning

Konnnunstyrelsen godkänner följande propositionüshoildnuiwnygw:
gggggg M __

Justerare:
g

Utdragsbestyrkande:
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Proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag mot Inge Löfgrens yrkande att en

miljökonsekvensbeskrivningskall genomföras.

Propositionpå Roland Karlssons yrkandeom att detaljplanen kan ställas ut på samråd.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsforvaltningens forslag mot Inge Löfgrens
yrkande att en miljökonsekvensbeskrivningskall genomföras och finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallasamhällsbyggnadsforvaltningensforslag.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons yrkandeom att detaljplanen kan ställas ut

på samråd och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallayrkandet.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen godkänner behovsbedömningen.

Kommunstyrelsen beslutaratt detaljplanen kan ställas ut för samråd.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltningen
GulimarsstrandHotell & Konferens

Justerare: Utdragsbestjyrlçandüe:iiiiii
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§ 134

DETALJPLAN FÖR BOSTAD, KYRliVlK 14:5, LYSEKIL§ KOMMUN
GODKANNANDEAV SAMRÄDSREDOGORELSE OCH OM UTSTALLNING
Dnr: LKS 11-100-214

Ett forslag till detaljplan för bostad på fastigheten Kyrkvik 14:5 har varit utskickat for samråd
under april a maj 2011. Detaljplanen skickades till statliga myndigheter och verk, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista.

Synpunkterna som inkommit under samrådet finns redovisade och kommenterade i en

Samrådsredogörelse. Efter samrådet har planhandlingarna arbetats om med beaktande av

inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelse koncept
Plankarta koncept
Illustrationskartakoncept
Planbeskrivningkoncept
Genomförandebeskrivningkoncept
Samhällsbygnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 201 1-06-13.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut planförslaget enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen
efter ändringar och kompletteringarenligt samrådsredogöreisen.

Jäv

Ledamoten Ann-Charlotte Strömwall (FP) och ersättaren Torbjörn Stensson (S) anmäler jäv
och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Beslutet skickas till

§amhä1lsbyggnadsförvaltningen
Agaren till fastigheten Kyrkvik14:5

9 (17)

Utdragsbestytrkande:
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§ 135

REDOGÖRELSE FÖR ÅTGÄRDER FÖR ATT ELIMINERA ÅRETS
PROGNOSTISERADEUNDERSKOTT
Dnr: LKS 10-212-041

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2011-06-08, § 107, att kornmunchefen
(svarandes för kommunstyrelsen), Förvaltningsoheferna for socialnämnderna resp.
bildningsnämnden skall lämna en särskild redogörelse till kommunstyrelsens sammanträde
2011-06-29vad som skall göras för att eliminera prognostiserade underskott.

Kommunchefen med biträde av enhetschefen for arbetsmarknadsenheten samt

avdelningschefen vid socialförvaltningen och bildningschefen redovisar vilka åtgärder som

kommer att vidtas för att eliminera årets prognostiserade underskott.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsensprotokoll 2011-06-08, § 107.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

.Iusteraren Utdragsbestyrkande:
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§ 136

REDOVISNING AV FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER AVSEENDE
KOMMUNREVISIONENS GRANSKNINGSRAPPORTÄRSBOKSLUT2010
Dnr: LKS11-173-042

Kommunrevisionen har 2011-04-14 överlämnat granskningsrapport över årsbokslut for år

2010, redovisningsrutineroch den interna kontrollen i redovisningen.

Vid sammanträde2011-06-08, § 107, beslutadekommunstyrelsen att kommunchefen, eller den

som denna uppdrar åt, till kommunstyrelsens sammanträde 2011-06-29 redovisar forslag till

åtgärder avseende kommumevisionensGranskningsrapport Årsbokslut 2010.

Ekonomienheten har upprättat en handlingsplan for att åtgärda de punkter som revisionen tagit
upp i sin rapport. Ekonomichefen lämnar redogörelse över handlingsplanen.

Beslutsunderlag

Kommunrevisionensgranskningsrapport över årsboksltlt 2010 201 1-04-14.
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-06-08, § 107.
Ekonomienhetenshandlingsplan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt med godkännande anteckna handlingsplanen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Kommunrevisionen

Utdragsbestyrkande: 
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§ 137

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll- 2011-06-22.
Ekonomiutskottetsprotokoll-
Kommunstyrelsens ordförande -

Kommunchefensdelegationer-
Administrativechefens delegationer-
Ekonomichefens delegationer - nr 4 - 7/2011
Näringslivschefens delegationer- nr 8 w 10/20! I

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom föitecknas i protokoll
den 29juni 2011.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 138

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inkomnaskrivelser/protokollm m :

LysekilsBostäderAB- protokoll från styrelsemöten nr 4 2011-05-31 samt årsstämma 2011-06-
07.

RAMBO ABñ protokoll från årsstämma 2011-05-13.

Projektplan- barn- och ungdomspolitiskt:programmet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar redovisningen i protokollet.

J1xster'are: Utdragsbestyrkande:
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§ 139

FÖRAVTAL AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV TOMTRÄTTSFASTIGHETEN
sKAFTö-FISKEBÅCK1:430
Dnr: LKS 07-541-253

Fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:480 har upplåtits med tomträtt sedan 1987. Tomträttshavaren
har framfört önskemålom att få köpa fastigheten samt ytterligare mar- och vattenområden som

de idag nyttjar enligt avtal med kommunen. Tomträttshavaren har tidigare visat intresse av att

köpa fastigheten. Med beaktande av tidigare värderingar har förhandlingar genomförts.
Parterna har enats om att befintligtomträttsfastighet samt ytterligare mark-och vattenområden
skall tillföras fastigheten och ingå i köpet. Köpeskillingenuppgår till 3 250 tkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2011-06-29 med förslag till föravtal.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Ronald Rombrant (LP): bifalltill förslaget om föravtal.

Inge Löfgren(MP): bordläggning av ärendet.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Inge Löfgrens bordläggningsyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på förslaget till föravtal.

Propositioner

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

Omröstning begärs.

Konnnunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att bordlägga ärendet.

Omröstnirzgsresttltat

Komnnrnstyrelsen beslutarmed 9 _iawöster och 2 nej=röster att avgöra ärendet idag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
i
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Ordföranden ställer proposition på förslaget till föravtal och finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till föravtal avseende försäljning av

tomträttsfastigheten Skaftö-Fiskebäck1:480.

Paragrafen förklarasomedelbart justerad:

Roland Karlsson
Ordförande Yngve Larsson Klas-GöranHenriksson

Beslutet skickastill

Ägarna till Gulimarsstrand
Samhällsbyggnadsföavaltningen
Ekonomienheten

.lusteraret
J

Utdragsbestyrkande:J V /lâ ,g
'

l f y' _.*(m. :Law *E/?LMVJ J'
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § Föravtal Gullmarsstrand

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Arm-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Ronald Rombrant

Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B

Lars Björneld
Daniel Nilsen

Hans Nordlund

Christina Rörvall-Dahlberg
Torbjörn Stensson

AnnuMari Söderström

Thommy Collén

Bo Göthesson

Per-Gunnar Ahlström

Håkan Smedja

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Sammanträdesprotokoll
2011-06-29
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Utdragsbestyrkande:

1607)
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§ 140

MUSSELODLINGARNA1 SALTÖFJORD
Dnr: LKS

Tf samhällsbyggnadschefen informerar om pågående arbete och utredningar avseende
musselodlingarnai Saltö fjord.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare:
H

Utdragsbestyrkande:
z' ä, o
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