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Lys E K. LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KONIMUNSTYRBLSEN

Sammanträdestid: 201l-09»07 kl 09.00 - 15.00
Ajournering 14.30-14.45

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Hans Nordlund (M)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Christina Röysvall-Dahlberg(C)
.lanuOlofJohansson (S), 2:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Yngve Larsson (FP) Bo Göthesson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Per-GunnarAhlström (K)
Kent Olsson (M) Håkan Smedja(V)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Didriksson-Btzrcher' (FP)
Ann-Mari Söderström (S)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Paragrafer:  Sekreterare:

Ordförande:

RolandKarlsson

J terare: 7 '
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Margareta Äradqtrist "

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 201 1-09-07 Justeringsdatum: 201 1-09-14

Anslagsdatttm: 20i1-09«14 Anslagets nedtagande: 2011-10-06
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Närvarande tjänstemän

Mats Tillander, tf samhällsbyggnadschef, §§ 144-145, 147, 149-153
Jeanette Almroth,mark-och exploateringsingenjör, §§ 144, 151-153
Josefin Kaldo, enhetschef p1an-, mät- och bygglov, §§. 145-147
David Engström, pianarkitekt,§ 145-146
Ingrid Fredriksson, avdelningschef, § 141
Martin Caliermo, bildningschef,§ 160
Agneta Essén, socialchef, §§ 141, 160
Bengt Mattsson, avdelningschef IFO, § 160
Torbjörn Karlsson. VD LBAB, § 160
Dan Jagefeldt, miljöingenjör, § 148
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§ 141

FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AV VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT Lov 1
LYSEKILSKOMMUN
Dnr.: LKS 08-451-731

Bakgrund
l januari 2009 infördes Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), som ger möjlighet för
kommuner och landsting att stimulera brukarnas fria val_ av utförare av vård- och
omsorgstjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. LOV utgör ett
alternativ till konkurrensutsättning med stöd av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU). LOV är ännu frivilligatt tillämpa för kommunerna, men en tvingande lagstiftning har
aviserats från 2014.

innebörden i lagen är att kommunen skall kunna överlåta valet av utförare av stöd, vård- och
omsorgstjänster till bmkaren. Den kan tillämpas inom bland annat omsorgs- och
stödverksamhet' för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och

sjukvårdstjänster.

Statliga stimulansmedel
Socialstyrelsen har fördelat 280 mnkr i statliga stimulansmedel till kommunerna för att

förbereda och genomföra ett Valfrihetssystem. I norra Bohuslän har kommunerna Lysekil,
Munkedal, Sotenäs och Tanum samverkat i ett gemensamt projekt, som avslutades vid
halvårsskiftet.

Munkedal, Tanum och Sotenäs har nu infört kundvalssystem inom hemtjänstens område.
Kommunfullmäktige i Lysekil beslutade i juni 2010 att inte tillämpa LOV för sina brukare.
Inför detta beslut (KF§ 8l/2010) utarbetadesett omfattande beslutsunderlag.

Beviljadestimulansmedel

Socialstyrelsens har beviljatLysekils komnmn statliga stimulansmedel med 2,0 Mkr för att
utreda och genomföra LOV. Dessa medel skall senast den 31 december 2011 ha använts för
avsett ändamål för att undvika krav på återbetalning.

Vad innebär LOV?

En kommun som vill tillämpa lagen måste annonsera löpande på en nationell webbplats för
valfrlhetssystem, www.valñihetswebbense som administreras av Kammarkollegiet. Såväl
privata som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer av stöd-,
vård- och omsorgstjänster. Genom avtal med varje leverantör reglerar kommunen
förutsättningarna för Valfrihetssystemet. Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i

systemet godkänns om de uppfyller de fastställda kraven. Ingen priskonkarrens tillåts råda
mellan leverantörerna.

Istället ges den enskilde brukaren möjlighet att välja den leverantör som uppfattas
tillhandahålladen bästa kvaliteten. Lagen stimulerar valmöjligheter för den enskilde och
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o

Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (34)
Kommunstyrelsen 201 1-09-»07

kvalitetskonkurrens i stället för priskonkurrens mellan utförarna. Kommunens

biståndshandläggare skall efter beslut om insats, i exempelvis ett LSS-ärende, informera
brukarna om lagens möjligheter och om tillgängligaleverantörer.

Alternativ drift och kundval
Alternativa driñformer är hittills ovanliga företeelser inom vård och omsorg i Lysekil. Det

enda undantaget utgörs av personlig assistans enligt LASS (numera LSS) som sedan många år

ger den enskildebrukaren möjlighet att själv välja assistansgivare.

En övervägande majoritet av de kommuner som infört LOV har valt att starta med

hemtjänstens verksamheter, men allt fler kommuner tillför nya verksamhetsområden som

omfattas av kundval. Kommunen är alltid huvudman för verksamheten oavsett utförare. Detta
innebär att ansvaret för myndighetsutövning, avgiftssättning, administration av

fakturahanteringoch uppföljning av utförda tjänster vilarpå kommunen.

Förslag tillområden för kundval i Lysekil

I Lysekils kommun föreslås ett valfrihetssystem enligt LOV omfatta följande
verksamhetsområden:

o den kommunala familjerådgivningen
0 daglig sysselsättning och boendestöd inom sooialpsykiatrin
0 daglig verksamhet och personlig assistans enligt LSS

Beslutsunderlag

Socialchefens tjänsteskrivelse 2011›08-29.

Yrkanden

Jan-Olof Johansson (S), Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): avslag på förvaltningens
förslag.

Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag med tillägg, att beslutet kompletteras med

uppdrag också tillvård- och omsorgsnämnden.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag med Mats Karlssons tiliäggsyrkande mot Jan-Olof
Johanssons mfl. avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Mats Karlssons tilläggsyrkande
mot Jan-OlofJohanssons mfl. avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifalla

förvaltningens förslag med komplettering.
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Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Jet-röst för bifalltill förvaltningens förslag.

Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 ja-röster och 5 nej-röster att bifallaföxvaltningens förslag (se
oinröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt Lysekilskommun från och med 2012 tillämpar' lagen
(2008:962)om valfrihetssystem inom följande områden - Kommunal familjerådgivning,daglig
sysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatrin, daglig verksamhetoch personlig assistans

eniigt LSS.

Kommunfullmäktigebeslutaratt individ- och myndighetsnämnden och vård- och

omsorgsnämnden, genom ett tilläggtillsina reglementen, ges i uppdrag att verkställa
kommunfullmäktigesuppdrag, att beslutaom godkännande av externa leverantörer och att

faststäilaersättningsfonner för berörda tjänster.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt individ- och myndighetsnämndenoch vård- och

omsorgsnämnden att före utgången av 2022 presentera en uppföljning av hur detta beslut

genomförts.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:/f/á» 272:; »gl04:51:;
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OMRÖSTNENGSBILAGA

Ärende § 141 Införande av LOV
NÄRVARANDE OMRÖSTNING 

 
1

Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP) X l
Ann-Charlotte Strömwall (FP) x .
Mats Karlsson (M) X l
Kent Olsson (M) X .
Ronald Rombrant (LP)-
Jan-OlofJohansson (S) X

Klas-GöranHenriksson (S)-
Margareta Lundqvist (S) X

Inge Löfgren (MP) X

. Yngve Berlin (K) X -
Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP) X

Lars Björneld Ersättare (FP)-
Daniel Nilsen Ersättare (FP)-
Hans Nordlund Ersättare (M) X

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (S) X

Ann-Mari Söderström Ersättare (S) X

ThonnnyCollén Ersättare (S) _
Bo Göthesson Ersättare (S) X

a

2

Per-Gunnar Ahlström Ersättare (K)-
Håkan Smedja Ersättare (V)- -
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§ 142

KOMMUNINVEST- TYDLIGTMEDLEMSANSVAR
Dm: LKS l 1-318-045

Lysekilskommun är medlem i Kommuninvest. På Kommuninvests årsstämma den 7 april 2011
beslutade medlemmarna om två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt
även i framtiden. Dessa är ett nytt regressavtal samt ett nytt garantiarttal beträffande ansvar för

Inotpaitsexponeringar* i derivat.

Genom bolagets mycket höga kreditvärdighet kan Kommuninvest bistå medlemmarna med
stabil och kostnadseffektiv finansiering. Avgörande för fmansmarknadens förtroende för
Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i bolaget. De två nya
avtalen innebär inte något utökat medlemsansxrar, då den solidariska borgen som redan idag
innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.

Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt.
Omvärlden ser annorlunda ut och kraven från medlemmarna, myndigheter samt

kreditvärderingsföretag har ökat. Till detta kommer användningen av olika typer av

försäkringsinstiument, så kallade derivat, för att minimera riskerna i uppiånings- och
utlåningsverksamhetensamt vid likviditetsförvaltningen.

Kommuninvest gör bedömningen att genom de två nya avtalen skall någon ytterligare ändring
av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid.

Ett förtydligat regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan
medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon
medlem med hänvisning till det solidariska borgensâtagandet. Vidare reglerar regressavtalet
den närmare proceduren om ett krav på betalningskulle framställas gentemot en medlem.

Ett nytt garantiavtal beträffandeansvar gällande motpartsexponeringar i derivat
Garantiavtalet omfattar de exponeringar som Kommuninvest har gentemot sina motparter.
Dessa exponeringar uppkommer som en följd av Kommuninvests användning av derivat, ett

slags törsäkringsinstrument, som Kommuninvest använder sig utav för att minska riskerna i
verksamheten.

Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar' gällande derivat regleras idag i
Kommuninvests utlåningsreserver och konnner* därför att utmönstras ur dessa så snart det nya
garantiavtaletblir gällande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kommuninvestmed bilagor.
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 201 1-07-1 1.
Ledningsutskottets protokoll 2011-08-17, § 94.
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Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk
förening och medlemmarnai Kommuninvestekonomisk förening ingå nytt regressavtal.

Kommunfullmäktige beslutar att regressavtaiet skall ersätta nuvarande regressavtal, benämnt
”Avtai”,daterat med början den 7 maj 1993.

Kommunfullmäktigebeslutaratt med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Lysekil
kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige ABzs motpartsexponeringaravseende derivat.

Kommunfullmäktige beslutar att bemyndigakommunstyrelsens ordförande och kommunchef i
förening att underteckna ovan angivna avtal för Lysekilskommuns räkning.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§143

TAXA- TILLFÄLLIG DÖDSBOFÖRVALTNINGENLIGT ÄB 18:2
Dnr: LKS 11-327-759

I de fall en person avlider och saknar anhöriga som förvaltar dödsboet åligger det individ- och

myndighetsnämnden att ansvara for gravsättning mm. Detta är ett arbete som kan vara mycket
tidskrävande. Det handlar om kontakter med olika myndigheter, fordringsägare, fastighetsägare
mstl.

Enligt Ãrvdabalken 18:2 har kommunerna rätt till ersättning för kostandema att ton/akta
dödsboet.

Beslutsunderlag

Avdelningschefenstjänsteskrivelse 201 1-06-23.
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2011-08-18, § 135.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa for tillfääüg dödsbofdivaltning som motsvarar

självkostnad för en handläggningstimma,för 2011 med 365 lir/timme.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Utdragsbestyrkande:
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§144

FÖRSÄLJNINGAV TOMTRÄTTSFASTIGHETENSKAFTÖ-FISKEBÄCK1:430
Dnr: LKS 01541453

Lysekils kommun upplåter sedan 1987 fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:480 med tomträtt.
Tomträttshavaren har framfört önskemål om att förvärva fastigheten och diskussioner om

försäljning har förts med motparten vid ett flertal tillfällenunder de senaste åren. 2011-06-29
beslutade kommunstyrelsen att anta det föravtal avseende försäljning som parterna upprättat. I

föravtalet bestämdes köpeskillingen till 3 250 000 kronor och ett antal områden som skall

regleras till fastigheten angavs, avsikten var att under hösten upprätta erforderliga handlingar
för köpets genomförande.

Köpekontraktet i korthet
Överlåtelsen avser befintligtomträttsfastighet Skaftö-Fiskebäck1:480.

Köpeskillingenär 3 250 000 kronor.
Tomträttshavaren skall svara för alla kostnader i samband med att tomträtten dödas.
l samband med att köpet genomförs skall fastighetsregleringenligt bilagdkaitbilaga
genomföras, separat överenskommelse o1n fastighetsregleringskall tecknas.

e De servitut som i dag berör tomträttsfastigheten Skaftö-Fiskebäck1:480 skall efter det
att tomträtten dödas fortsätta att gälla i fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:480.

C000
nOverenskommelsenom fastighetsregleringi korthet

0 De områden som skall reglerastill respektive från tomträttsfastigheten Skaftö-
Fiskebäck 1:480 redovisas.

o Ersättning för fastighetsregleringenregleras i försäljningen av tomträttsfastighetenoch
ingår i köpeskillingen.

0 Nytt seivitut för gångväg samt koittidstilläggningmed båt skall bildastill förmån för
kommunens fastighet Skaftö-Fiskebäck1:405.

Flertalet av de områden som genom fastighetsreglering överförs till tomträttsfastigheten
upplåts i dag av kommunen till tomträttshavaren genom olika avtal. Upplåtelsema avser bl.a.

parkering,vattenområde, yta för matsal och promenadbrygga.

Angående försäljning av tomträtt
Kommunen har möjlighet att erbjuda tomträttshavaren att köpa tomträttsfastigheten.
Kommunen har inte rätt att säga upp tomträttsavtalet för att sälja till någon annan. Om
tomträttshavaren inte villköpa eller om parterna inte kan enas on1 köpeskillingeneller villkori

övrigt har kommunen ingen rätt att tvinga fram en försäljning.

Tomträttsupplåtelsen innebär att kommunen äger marken och tomträttshavaren äger de

byggnader och andra anläggningar som finns inom tomträttsfastigheten. Det är markensvärde
frånsett byggnader och andra anläggningar inom tointrättsfastigheten som värderas och som

ligger till grund för den avgäld som skall gälla för tomtråttsupplåtelsen. När en tomträtt bildas
har parterna avtalsfrihet att enas om avgälden. Avgälden för nästkommande perioder skall dock
baseras på aktuellt marknadsvärdeför marken. I en tomträttsupplåtelse skall avgälden utgå med

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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oförändrat belopp under vissa tidsperioder. Om parterna inte avtalat' om längre perioder utgör
varjeperiod tio år. Avgälden för aktueiit tomträttsaxrtal är i dag
15 000 kronor/åroch kan ändras tidigast 2017.

Värdering
Kommunenhar låtit värdera tomträttsfastigheten av två oberoende vårderingsñrmor,
NAI Svefa och Vårderingsgruppen. De värderingar som har utförts har legat till grund för

förhandling om köpeskillingoch Villkori övrigt. Den överenskomna köpeskillingen ligger över

värderingarnas genomsnittliga värde.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut2011-06-29, § 139.
Mark-och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-08-24 med förslag tillköpeavtal.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): avslag på förvaltningens förslag till försäljning av

fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:480.

Roland Karlsson (FP): bifall till förvaltningens förslag med tillägg, att bemyndiga mark- och

exploateringsingenjörenatt komplettera avtalen med ansökan om iedningsrätt.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag till försäljning av fastigheten Skaftö-Fiskebäek 1:480
mot Inge Löfgrens mfl. avslagsyrkande.

Propositionpå Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till försäljning av fastigheten Skaftö-
Fiskebäck 1:480 mot Inge Löfgrens mil. avslagsyrkande och finner, att kommunstyrelsen
besiutarbifallaförvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill förvaltningens förslag

Nej »röst för avslag.

Omröstningsresultat

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
//z X3. §24



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (34)
Kommunstyrelsen 2011»09-07

Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja-röster, 2 nej-röster och 2 ledamöter som avstår att bifalla

förvaltningens förslag (se omröstningsbilaga).
Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkande och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallayrkandet.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt samt upprättat
förslag tillöverenskommelse om fastighetsregleringmed FiskebäckskilsHavskuranstalt AB.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bemyndigamark-och exploateringsingenjören att komplettera
avtalen med ansökan om ledningsrätt.

Protokollsanteckning

Ordföranden godkänner att ledamoten Margareta Lundqvist (S) får göra följande
protokollsanteckning:

Undertecknad önskar ñamföra att priset 3.250 tkr är tilltaget i underkant.

Reservation

Mot beslutet anmäler ledamoten Yngve Berlin (K) skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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OMRÖSTNENGSBILAGA

Ärende § 144 Försäljning Skaftö-Fiskebäck1:480
NÄRVARANDE  
  
 OMRÖSTNING
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NEJ NEJ

Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP)

Ann-Charlotte Strömwall (FP) x -
av»_i_
<M›_i_

Ronald Rombrant (LP)

Jan-OlofJohansson (S)

Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

<MP>_I_
ao_i_

Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)

Hans Nordlund Ersättare (M) X

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (S) X

Ann-Mari Söderström Ersättare (S) X

Thommy Collén Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S) X

Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)
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Reservation
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KS 6:2 Försäljning av tomträttsfastigheten Skaftö-Fiskebäck1:480

 

  
 
 

Hur kan kvadratmeterpriset på strandnära markpå Skaftö bara vara värd 6,4 % av värdet på
arrendemarkeni Norra Hamnen? En femtondedeii

Vi reserverade oss mot KS majoritetens beslutatt sälja 10609 m2 strandnära marktill

FiskebäckskiisHavskuranstaitAB,{f.d.Gullmarsstrand) för den nätta summan, 3 250 000 kr.

Vi anser att kommunen i möjligaste mån skail upplåta strandnära och strategisk markmed

tomträttsavtai. D.v.s. inte sälja, men det tomträttsavtai som "Guiimarsstrand"erbjöds 1987

och som i brist på saklig omförhandiing (nu senast 2007] ligger på 15000 kr/årför ca: 7000

m2, kan inte vara baserat vare sig på bruksvärde eiler marknadsvärde.

Det låga försäljningsprlset 3 250 000 kr förklarasav KS majoriteten med att det l gäiiande
tomträttsavtai inte finnsjuridiskamöjtigheter att få ett högre pris.

Vi köper inte KS majorltetens argument attjuridikenkring tomträttsavtai förhindrar

möjligheten att få ett högre pris på fastigheten. oaktat de juridiskahinder ett (illa skrivet

och dåligt uppföijt) tomträttsavtai från 1987, kan omgärdas av, så är fakta att 1/3 av

försäijningsobjektet,d.v.s. S365m2 inte är tomträtt utan har "tillförs"genom en ny

fastighetsbildning.Enkelt och generöst men inte gynnsamt för kommunens ekonomi.

Ytterst handfat KS beslutom vem som skall ha "mervärdet" (värdeökningen) på den

kommunaiägda markenSkaftö-Fiskebäck1:480, när fastigheten byter ägare inom en

överskådlig framtid. Skall det tillfallakommunmedborgarnaeller prlvatêseras?

Vår frågeställning; Hur kan kvadratmeterprisetpå strandnära markpå Skaftö bara vara värd

6,4 % av värdet på arrendemarkent Norra Hamnen? En femtondedei är inte taget ur luften.

Jämförelsen kommer från kommunens senaste arrendeavtai,"Tomträttsavtal avseende

fastigheten Kronberget1:209, Norra Hamnen, (Skärgårdskrogen) som godkändes av

kommunstyreisen bara minuten efter Skaftö-Fiskebäck1:480 avhandiats.

I detta tontträttsavtai,gällande 300x112, (I Norra Hamnen) är den årliga avgäiden 52 000 kr

baserad på ett uppskattat marknadsvärdeom 1 400 000 kr. vid en jämförelse med Skaftö«

Fiskebäcksförsäljning 10609m2 för en summa (marknadsvärden3 250 000 kr, är sifferfakta

att markenpå Skaftö bara är värd en femtondel mot den I Norra hamnen!

Jag reserverar mig mot KS majoritetens beslut.

kommunistiska Partiet Yngve Berlin den 8 september2011

......

Utdragsbestyrkande:
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§ 145

VINDBRUK - TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN INKLUSIVE
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Dnr: LKSl0-4-375

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk har varit utskickat för samråd
Linder maj -juni 201 l. Detaljplanen skickades till statliga myndigheter och verk, kommunala instanser
och sakägare enligt särskild sändlista. Ett samrådsmöte hölls i Brastad Folkets hus den 24 maj 2011.

Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämndens ledamöter har bjudits in till en rundresa tisdagen
den 23/8 för att studera de områden som pekats ut som lämpliga för vindkraftsetableringoch på så sätt

kunna bildasig en uppfattning om områdenas lämplighet för vindkraftsetablering.

Synpunkternasom inkommit under samrådet. finns redovisade i en Samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag

Planchefens tjänsteskrivelse 2011-08-08 med Samrådsredogörelse.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna samrådsredogörelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planen på utställning enligt 4 kap. 6§ PBL efter

justeringar enligt samrådsredogörelsen.

Beslutet skickas till

Sarnhällsbyggnadsfoiyaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 146

YTTRANDE TILL UDDEVALLA KOMMUN ÖVER RIKTLINJER FÖR
UTBYGGNAD AV VINDKRAFTVERK_ TILL TILL UDDEVALLA KOMMUNS
ÖVERSIKTSPLAN
Dnr: LKS 11-330-212

Uddevalla kommun har utarbetat riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverki kommunen. Riktlinjernaär

ett tillägg till kommunens översiktsplan. I riktlinjerna framgår att Uddevalla kommun har för avsikt att

ta ñam en kommnnonifattaiuleEandskapsanalys som stöd för sin översiktliga planering. i samband med

framtagandet av denna kommer lämpliga områden för utbyggnad av vindkraft att tas fram. Iriktlinjerna
framgår att Uddevalla kommun endast kommer att tillstyrkavindkraftsetableringarinom områden som

pekas ut som lämpliga i landskapsanalysen. Lysekils kommun förutsätter att de får iandskapsanalysen
skickas på remiss.

Uddevalla kommun har som riktlinjeatt samråd med berörda grannkommilnerskall ske då etableringar
ligger tre kilometer från kommungräns eller närmare. Behov av samråd med granukommuner bör
istäliet avgöras för varje specifik etablering. Vindkraftsetableringai* i områden som bedöms påverka
landskapsbildenöver kommungrånsen bör skickas på remiss till grannkommunen .

Som exempel kan

nämnas att etableringarna på Lejdeberget i Uddevalla kommun, som ligger på ett avstånd längre än tre

kilometerñån kommungränsen, påverkar landskapsbildenöver kommungränsen.

Beslutsunderlag

Uddevalla kommuns utställningshandling.
Planchefens tjänsteskrivelse 2011-08-04.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt avge följande yttrande:

Lysekilskommun vill få möjlighet att yttra sig över den landskapsanalyssom skall tas fram.

Riktlinjer för områden där samråd med grannkommuner skall ske bör inte styras av avstånd
från kommungräns man bör i stället ske då eventuella etableringar bedöms påverka
landskapsbildenöver kommungränsen.

Beslutet skickas till

Uddevallakommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 147

DETALJPLAN FÖR SÖDRA STOCKEVIK, GRÖNSKULT 1:11 M.FL. SKADFTÖ,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-83-214

Ett program till detaljplan har varit utskickat för samråd mellan 8 april 2011 till 9 maj 201 l.

Programhandlingen skickades till statliga myndigheter och verk, kommunala instanser och

sakägare enligt särskild Sändlista. Ett samrådsmöte hölls i Skaftö Folkets hus 26 april 2011.
Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i redogörelse för

programsamråd.

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för en friskvärdsanläggning, med bla.

spa, hotell, restaurang och parkering, samt möjligheterna att tillgängliggöra naturområdet
väster om gång- och cykelvägen för att utveckla området för det rörliga friluftslivet. För

naturen inom området upprättas en särskild skötselplan så att platsens naturvärden får

möjlighet att förstärkas.

Beslutsunderlag

Planchefens tjänsteskrivelse 2011-08-25 med koncept programsarnrådsredogörelse,
behovsbedömningav miljökonsekvensbeskrivning,planbeskrivningoch illustrationskarta.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): att avbryta detaijplanearbetet.

Mats Karlsson (M): bifalltillsamhällsbyggnadsförvaltningensförslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på samhällsbyggnadsföwaltningens forslag mot Inge Löfgrens mil. yrkande att

avbryta detaljplanearbetet.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens forslag mot Inge Löfgrens
mil. yrkande att avbryta detaljplanearbetet och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla

föivaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

.Fa-röst för bifalltili förvaltningens förslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Nej-röst för bifalltill till Inge Löfgren mil. yrkandeatt avbryta detaljplanearbetet.

Omröstningsresttltat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 9 ja-röster och 2 nej-röster att bifalla förvaltningens forslag (se
onaröstningsbilaga).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna redogörelsen för programsamråd.

Kommunstyrelsen beslutaratt fortsätta arbetet med detaljplanen.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsfolvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:år till”,



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (34)
Kommunstyrelsen 2011-0907

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 147 Detaljplan Södra Stockevik
 

Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)

Mats Karlsson

Kent Olsson

Ronald Rombrant (LP)
Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren (MP)

Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)

_
__

Hans Nordlund Ersättare

* 'Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann-Mari Söderström Ersättare

Thommy Collén Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-Gunnar Ahlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Miljöpartiet 20: :_0905

Justerare:

 Lysekil

Yrkandefrån Miljöpartiet

Sammanträde:Kommunstyrelsen 201 1-09-07
Arende: 2.3 Södra Stoekevik

Yrkandei första hand: att detaljplanen avbryts p g a områdets höga natur- och
friluflsvärden

i andra hand: att en miljökonsekvensbeskrivning(BAKB) görs som beskriver
ingreppets olika delar

Reservation
Hela Skaftö ligger i riksintresse för särskilda ltusnåilttingslieslätrtmelser'enligt
:niljöbalken(MB) 4 kap, l §. Exploateringsfdretag får där inte genomföras som kan

påtagligt skada områdets ttaun' och kulturvärden. Skälet är att denna kust redan är så
ltögexploaterad att nya områden för byggnationkan allvarligt inkräkta på den
kvatvarattde fria kustdelen. Projektet Södra Stockevikkommer att ta i anspråk över
60000 m2

,
med betydandesprängniragsarbeter:som följd i kuperad terräng, kan inte

bedömassom en nattlrvänlig etablering.

I MB 4 kap, 4 § anges att fritidsanläggningarinte får komma till stånd utom som

komplettering tillbefintligbebyggelse. Eftersom detta är en i storlek betydande
fritidsanläggningså strider byggnationenmot lagstiftningen.

Miljöbalken:anger att företräde skall ges områden som nteclför en li-åt: allmän god
ltusttålltting.Stora opåverkademarkontrâdezisom inte alls eller endast obetydligtär
påverkade av exploateringsföretagskall så långt nröjligt skyddas (MB 3 kap, 3 §). Pâ
samma sätt skall områden skyddas som i'rån allmän synpunkt har natun, lcultur- eller
fiilnltsvärden. Lagstlflningcitanger att behovet av grönområden. i närheten av tätoner
skall särskilt beaktas (WB 3 kap, 6 §). Södra Stockeviksom är det enda större orörda
området på västra Skañö mellan tvâ samhällen laar samtliga av ovanstående
värdekritericr. Om exploateringen fullbordas så komtnet' Skañö att förlora, lör ñamtida
generationer,värdeñzlla tillgångar.

Miljöpartiet i Lysekil

Inge Löfgren

Utdragsbestyrkande:
,ty /ia Q
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§ 143

ANSÖKNINGAR OM TILLSTÅND TILL BLOCKSTENSTÄKT I BRASTAD PÅ
FASTIGHETERNAPRÄSTTORP1:41 OCH 1:44
Dnr: LKS11-34-436

Hallindens Granit AB och Bohusläns Kooperativa stenindustri elcfår. har hos länstyrelsen
ansökt om utökat resp. nytt täkttillstånd för att bryta granit på fastigheterna Prästtorp 1:41 och
1:44 i Brastad. Länsstyrelsen kommer att bereda Lysekils kommun genom miljö- och

byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig över de båda ansökningarna. Närboende har också
tillskrivitkommunen i ärendet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Maj-Louise Kruse 2011-01-31.
Länsstyrelsens beslut201 1-05-17.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna informationen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsföwaltningen
Maj-Louise Kruse, Brastad

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 149

TILL NÄRINGSDEPARTEMENTET ÖVER UTREDNINGEN
”FJARRVARMEI KONKURRENS"SOU 2011:44 (N 201l/3125/E)
Dnr: LKS 11-227-379

Regeringen tillsatte 2009 en utredning med uppgift att lämna förslag som skulle möjliggöra
konkurrens inom fjärrvärmeonrrådet. Utredningens betänkande (SOU 2011:44) är utsänt på
remiss.

Utredningen har sin grund i flera års kritik mot fjärrvärmeföretagens starka ställning i relation
till kunderna. Utredningens förslag syftar till att stärka ijärrvärrnekundemas ställning samt

åstadkomma en effektivaremarknadmed lägre fjärrvärmepriser och förbättrad miljö.

Utredningens förslag är i korthet:

- Generellt tredjepartstillträdetill fjänvärrnenäten införs
- Krav på åtskillnadmellan distribution, produktion och handel införs
- Reglering införs på distributionstjänsten införs

Enligt utredningen gynnas utvecklingen av fjärrvärme som uppvärmningsalternativ och
kunderna av effektiv konkurrens inom området. Med tredjepartstillträdeökar förutsättningarna
för nyttjande av t.ex. restvärme.

Yttrande

Det är inom många områden, t.ex. fjärrvärme, angeläget med ökad konkurrens. De förslag
utredningen presenterat kan leda till fler aktörer och därmed konkurrens om kunder med lägre
priser som följd. Det bör övervägas hur en prisreglering i fjärrvärmeonrråden utan konkurrens
kan utformas.

Beslutsunderlag

Näringsdepartementets remiss 2011-05-04.
Tfsamhällsbyggnadschefens :yttrande 2011-08-24.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillstyrkerde förslag utredningen ”Fjärrvärme i konkurrens” presenterat och

poängterar det angelägna med att prisregleringssysternet utformas på ett effektivt och
verkningsfulltsätt.

Beslutet skickas till

Näringsdepartementet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
LEVA i LysekilAB

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§150

YTTRANDE ÖVER vÄsjrRA GÖTALQNDSREGIONENS R__IEMISS AV

TRAFIKVERKETS OCH VASTTRAFIKS FORSLAG TILL ÄTGARDER rön
STRÃK5
Dnr: LKS 09-294-310

Västra Götalandsregionen har översänt förslag till åtgärdsplaner för fem utpekade stråk i

regionen. Åtgärder finansierasur den regionala infrastruktnrplanen,där 3 l 5 mnkr avsatts under

perioden 2010-2021.

För Lysekils del är stråk 5 mest aktuellt. Där redovisas en rad åtgärder på lv l6l för att

förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet samt möjligheternaatt arbetspendla.

Större åtgärder, som ombyggnad av vägsysteniet genom Torps handelsområde, finansieras
delvis på annat sätt.

Framkomligheten på lv 161 är av stor betydelse för boende i Lysekils kommun eftersom den

vägen är huvudstråket från Uddevalla och väg E6 mot Lysekil. Standarden på lv 161 är låg och
i behovav åtgärder. inte minst gäller detta trafikplatsen i Torp.

Det är också angeläget att medel finns tillgängligaför mindre men angelägna åtgärder på övrigt
vägnät i kommunen. Regionen bör avsätta medel för detta.

Beslutsunderlag

Västra Götalandsregionens remiss 2011-07-05.
Tf samhällsbyggnadschefensyttrande 2011-08-23.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill föivaltningens förslag tillyttrande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsentillstyrkerförslaget tillâtgärdsplan för stråk 5.

Kommunstyrelsen påtalar vikten av att åtgärder vidtas för att förbättras framkomligheten
genom Torps handelsområde. '

Kommunstyrelsen påtalar vikten av att medel anslås för åtgärder på övrigt vägnät.

Beslutet skickas till

Västra Götalandsregionen,Regionutveckling
Samhällsbyggiradsförvaltningen

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 151

BIDRAGSANSÖKAN FRÅN SKAFTÖNORRA SAMHÄLLSFÖRENING
Dnr: LKS 11-254-049

Skaftö Norra Samhällsförening har i skrivelse 2011-06-07 ansökt om bidrag för att anlägga en

ny godkänd avloppsanläggning för Fastigheten Evensås 1:8, Evensås skola.

Anläggningen är kostnadsberäknad till ca 80 tkr. Föreningen avser även att söka bidrag från
Boverket eftersom Evensås skola räknas som ”allmän samlungslokal.” Ett eventuellt bidrag
från Boverket förutsätter ett kommunalt bidragpå 30 %.

Inom samhällsbyggnadsföwaltningen finns inga anslag for denna typ av bidrag.

Beslutsunderlag

Skrivelse ñån Skaftö Norra Samhällsförening 201 1-06-07
Tf samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2011-08-09.

Ledningsutskottets protokoll 2011-08-17, § 95.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till att medel inte finns avsatta for' denna typ av

bidrag att avslå ansökan.

Beslutet skickas till

Skaftö Norra Samhällsförening
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsfoivaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§152

FASTIGHETENGUNNESBO 1:147
Dnr: LKS 05-242-820

2008 sålde Lysekils kommun fastigheten Gunnesbo 1:147 för 2 020000 kr tiil Lars-Erik
Olsson och Douglas Gntndevik. 1580 000 kr erlades vid tecknandet av köpekontraktet,
resterande 440 000 kr sattes in på ett spärrat konto i avvaktande på att säljaren (Lysekils
kommun) skulle uppfylla särskilda villkor.

Villkoren var att säljaren skulle förbinda sig att driva och slutreglera pågående ärenden

gentemot ägaren av grannfastighetenGunnesbo 1:8. Dessa tvister var:

o Tvist om tillfartsvägöver den försålda fastigheten tillGunnesbo 1:8

o Tvistom uppställning av fordon på den forsålda fastigheten.
0 Tvist om inhägnad av markpå den försålda fastigheten.

Fastighetsenheten har nu åtgärdat samtliga tre punkter och uppfyllt sin del av avtalet. Samtliga
tvister har reglerats. Detta redovisades också i skrivelse från enheten till köparen 2011-06-23 i

vilkenkommunen också tog initiativ tillett möte för att slutligt reglera köpet.

Köparen Lars-Erik Olsson har därefter i skrivelse 2011-06-30 ställt frågan, om kommunen kan
tänka sig att efterge en mindre del av resterande köpesumma på grund av den långa
tidsperioden samt att objektet varit svårt att kommersialisera efter tillträdetfor 2,5 år sedan.

Olsson har även vid ett tidigare tillfälle 2010-08-16 kommit med förslaget att köparen och

säljaren skall dela lika på pengarna som står på det spärrade kontot, detta forslag forkastadesav

kommunstyrelsen 2010-10-06.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06, § 166.
Skrivelse ñån Lars-Erik Olsson, Göteborg, 2011-06-30.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 201 1-08-29.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt med hänvisning tillatt kommunen fullgjort sina åtaganden, avslå

köparens framställning.

Beslutet skickas till

Lars-ErikOlsson, Göteborg.
Samhällsbyggnadsforvaltningen,enheten för verksamhetsstöd.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 153

TOMTRÄTTSAVTALAVSEENDEFASTIGHETENKRONBERGET 1:209
Dnr: LKS 09-320-256

Kommunstyrelsen beslutade2010-02-03 att ttppläta fastigheten Kronberget 1:209 med tomträtt
till förmån för Skärgårdskrogen i FiskebäckskilAB, upprättat förslag till förberedande avtal
antogs. 2010-10-06 togs nytt beslut avseende utökning av areal och tomträttsavgälden ändrades
från 52 500 kronor till63 000 kronor.

Nu har nödvändiga åtgärder så som fastighetsbildning genomförts och tomträttsavtal kan
tecknas mellan parterna. Samtliga punkter i det upprättade tomträttsavtalet ingår i de avtal som

godkänts av kommunstyrelsen 2010-02-03 samt 2010-10-06. Sedan beslutet i februari har
ägarna till företaget Skärgårdskrogen i FiskebäckskilAB bildatett nytt företag som konnner att
stå som tomträttshavare.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-06, § 167.
Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-08-25 med förslag tili tomträttsavtal.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till tomträttsavtat med Brus
Fastighets AB.

BesEutet skickastill

Brus Fastighets AB
Samhäilsbyggnadsföivaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 154

YTTRANDE TILL FINANSDEPARTEMENTET ÖVER BETÄNKANDET
”LIKVÄRDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR - ÖVERSYN Av DEN KOMMUNALA
UTJÄMNINGEN" (SOU 2011:39)
Dnr: LKS 1 1-231.040

Finansdepartementet har i skrivelse 2011-05-16 remitterat betänkandet Likvärdiga
förutsättningar - Oversyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) till bla. Lysekils
kommun för yttrande.

Bakgrund

Utjämningskommitténilti har haft i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för
kommunalekonomisk utjämning samt vid behov föreslå förändringar. Förändringarna skall

enligt förslaget införas från 2013 bortsett från det förslag om en höjd garantinivå för

landstingen som kommittén i en särskild skrivelse till Finansdepartementet (december 2010)
förslagit ska införas 2012 i anledning av den nya kollektivtrafiklagen.

Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för

alla kommuner och landsting att kunna tillhandahållasina invånare service oberoende av

skattekraft och opåverkbarastrukturella kostnader.

Kommittén har i sitt arbete utgått från målet om likvärdiga förutsättningar och att detta ställer
krav på en långtgående utjämning av skattekraft och av strukturella kostnadsskillnader. I

översynen av inkomstutjämningen har kommittén utgått från de frågeställningar som direktiven
särskilt lyfter fram, bla. frågan om det finns tillväxthämmande faktorer i det nuvarande

systemet. Med bibehålletmåi om långtgående tttjämning har alternativa tekniska lösningar
prövats for att om möjligtminska behovetav utjämning.

För att underlätta skatteväxiingar mellan kommuner och landsting har utgångspunkten för
kommitténs arbete varit att det ekonomiska utfallet till följd av huvudmannaskapsförändringar
ska bli neutralt. Beträffande kostnadsutjämningen har kommittén utgått från de nu gällande
förutsättningarna att kostnadsutjämningen inte ska kompensera för skillnader i servicenivå,
kvalitet, avgiftssättning och effektivitet. Vidare ska kostnadsutjärnningen baseras på mätbara
och för kommuner och landsting opåverkbara faktorer som mäter strukturella
kostnadsskillnader.

Kommittén anser att kostnadsutjänmingen främst bör omfatta obligatoriska verksamheter med
särskilt fokus på kärnverksamheterna,dvs. skola, vård och omsorg för kommunerna och hälso-
och sjukvård för landstingen. För dessa verksamheter finns statligt angivna mål i fråga om

omfattning och inriktning. Dessutom föreslås kostnadsutjämningen såsom i dag omfatta
kollektivtrafik.

I översynen av de olika delmodellerna i kostnadsutjänmingen har kommittén haft en ambition
att såvitt möjligt förenkla Inodellema. Kommittén har även beaktat de ekonomiska effekterna

av arbetspendlingen över landsgränsen i kostnadsutjämningen, bla. genom att såvitt möjligt
undvika sådana förklaringsvariabler, t.ex. skattekraft, som kan tänkas påverka utfallet för
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kommuner och landsting med en omfattande gränspendling på ett negativt sätt. Kommitténs
bedömning är att det finns motiv för att även fortsättningsvis kompensera de kommuner vars

befolkningminskar eller ökar sin befolkningkraftigt.

Administrativechefen har i tjänsteskrivelse 2011-08-30 upprättat forslag till yttrande.

Beredning

Finasdepartementetsremiss 201 1-05- l 6.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-08-30.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till finansdepartementet över remissen i enlighet
med administrative chefens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickastill

Finansdepartementet
Ekonomienheten
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§1s5

INFORMATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande informerarom Byggmax etablering vid Gullmarskajen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
I

,/” '

LlA'(//fl4:› M Zz”. /L



LYSEKILSKOMIWUN Sammanträdesprotokoll 39 (34)
Kommunstyrelsen 2011-09-07

§ 156

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll- 201 1-08-17.
Ekonomiutskottetsprotokoll-
Kommunstyrelsens ordförande - nr 8-9/2011
Kommunehefensdelegationerw m' 3/201 1
Administrativechefens delegationer- nr 10-1312011
Ekonomichefens delegationer -

Näringslivschefens delegationer-

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 7 september 2011.
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§ 157

ANMÄLNINGSÄRENDENIBOLAGS-OCH RÅDSPROTOKOLL

LEVA i LysekilAB- protokoll från styrelsemöte nr 3 2011-05-24.

RAMBO AB- protokoll ñån styrelsemöte nr 4 201 l-08-19.

Fyrstads FlygplatsAB n protokoll från årsstämma 201 1-05-23.

Kommunala pensionärsrådet - protokoll 201 1-06-13.

Kommunala rådet för funktionshinder-protokoll 2011-06-13.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar redovisningen i protokollet.
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§15s

ÖVRIGA ANMÄLNINGSÄRENDEN
Dnr:

Följande skrivelser anmäls:

o Miljödomstolensdom 2011-06-22- Strandskyddsdispens för' befintlig
campinganläggmng på fastigheternaTräleberg1:1 38 och Skal 1:2 vid Trälebergskile.

c Länsstyrelsens meddelande 2011-06-29 w Förändringar i Gullmarsfjordens
kontrollprogram.

0 Länsstyrelsens information 2011-07-05 - Ändring av ansvarsfördelningen mellan
länsstyrelsen och kommunerna i fråga om prövning av strandskyddsdispenser och
upphävande av strandskydd vid planläggning.

0 Verksamhetsplan 201 l samt delårsbokslut jan-april 201 1 för
RäddningstjänsttörbundetMitt Bohuslän.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar övriga anrnälningsärenden.
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§ 159

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSENS
EKONOMIUTSKOTT

Kommunstyrelsen har vid val av ekonomiutskott vid inledningen av denna mandatperioden
utsett Mats Karlsson (M) till ordinarie ledamot i ekonorniutskottet med Kent Olsson (M) som

ersättare.

Nominering

Mats Karlsson (M): att kommunstyrelsen med ändring av tidigare beslut utser Kent Olsson (M)
tiil ordinarie ledamot i ekonomiutskottetmed Mats Karlsson (M) som ersättare.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar med ändring av tidigare beslut att utse Kent Olsson (M) till
ordinarie ledamot i ekonomiutskottetmed Mats Karlsson (M) som ersättare.

Beslutet skickas till

Nämndsekretariatet
Ekonomienheten
Troman
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§ 160

INFORMATION OM KOMMUNENS ARBETEMED INTEGRATIONSFRÅGOR

Kommunchefensarbetsgruppkring integrationsfrågor lämnar en lägesrapport över sitt arbete.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna informationen.
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