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Sammanträdestid: 2011-10-05 kl 09.00 - 14.20

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Hans Nordlund (M), §§ 164-178, 180-189
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Sven-Gunnar Gunnarsson (S)
Yngve Larsson (FP) Per-GunnarAhlström (K)
Ann-Charlotte Strömwall (FP), §§ 164-178, Håkan Smedja(V)
180-189
Kent Olsson (M)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Hans Nordlund (M), § 179
Bo Göthesson (S)

Tjänstemän:

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

Paragrafer:

 

Sekreterare:

Ordförande:
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Närvarande tjänstemän

Maria Vikingsson, samhällsbyggnadsehef, §§ 165, 170, 174-179, 185
Johan Carlgren, IT-chef, § 185
Josefin Kaldo, enhetschef plan-, mät- och bygglov, §§.165, 170, 174-179
David Engström, planarkitekt,§ 176-179
Johan Hellman, planarkitekt,§ 176-179
Helena Svensson, ekonom, § 180

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§164

TILLSTÅNDFÖR SKYLTAR
Dnr: LKS 10-448-505

Sköllungens tjänstehundar, Christer Hagberg, har inkommit med en begäran om tillstånd att få
sätta upp två skyltar i anslutning till fastigheten Sköllungen 1:20, där verksamhetenbedrivs.

Föreslagen text är:

”OBS. Här utbildas tjänstehundar varför lösa hundar under Lltbildnjng förekommer. Vi
uppmanar att hundar skall vara kopplade och att barn och vuxna bör vara aktsamma.”

Skyltar tråntar inte markägare och verksamhetsutövare ansvar för tillbud och olyckor. Skylten
bör kompletteras med företagets namn och kontaktuppgift, tel. ett mobilnummer.

Beslutsunderlag

Tfsamhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 20! 1-08-31 med bilagor.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 99.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen meddelar med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om

gaturenhållningoch skyltning (1998:814), 5§, tillstånd att uppsatta två skyltar som informerar
om verksamheten på fastigheten. Skyltarna ska innehålla uppgift om verksamhetsutövare och
kontaktuppgifter. Tillståndet gäller så länge angiven verksamhet bedrivs på fastigheten, dock
längst tom 2016.

Beslutet skickas till

Firma Sköllungens tjänstehundai*
Sarnhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare; Utdragsbestyrkande:n L_ 
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§ 165

SKAFTÖ ÖRÅDS" SKRIVELSE ANG. DELPROJEKT ISLANDSBERGSKANALEN
INOM RAMEN FOR LEADERPROJEKTETSKAFTÖ FRAMTID
Dnr: LKS 10-475-439

Skaftö Öråd har i skrivelse 2011-08-24 önskat få ett ställningstagande från kommunen till
delprojektet Islandsbergskanaleninom ramen för Leaderprojektet Skattö Framtid och att detta
ställningstagande delges länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse ñån Skaftö Öråd 2011-03-24.
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-09-23.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 100.

Yrkanden

Bo Göthesson (S) och Mats Karlsson (M): bifall till ledningsutskottets förslag.

Inge Löfgren (MP): att kommunen inte skall medverka i det fortsatta utredningsarbetet.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordnjng:

Propositionpå ledningsutskottets forslag mot Inge Löfgrens yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Iedningsutskottets förslag mot Inge Löfgrens yrkande och
finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifalla ledningsutskottets forslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar uttala, att kommunen ställer sig positiv till projektet och till att
utredningsarbetetkan fortsätta.

Beslutet skickas til!

Länsstyrelsen
Skaftö Öråd
Samhällsbyggnadsfoivaitnjngen

Justerare:
,. Utdragsbestyrkande:
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§ 166

SNÖRÖJNING AVENSKILDAVÄGAR
Dnr: LKS 10-414-314

Lysekils kommun ombesöijer Snöröjning av enskilda vägar, genom ett frivilligt åtagande.
Vissa vägsamfälligheter i kommunen erhåller statligt bidrag till driften. Lysekils kommun har
inte gjort någon kontroll av eventuella utbetalningar av statsbidrag. Vissa samfäilighetei* får
därför statligt bidrag för Snöröjning trots att kommunen utför och bekostar snöröjningen.
Lysekils kommun står även för snöröjningen av enskilda vägar där kommunen inte är
väghållare. Snöröjningen utförs av Leva i Lysekil AB (genom entreprenörer) för kommunens
räkning. Kostnaden uppgår tillmellan 500 000 kr/åi'och 1 200 000 kr.

Lysekils kommun är medlem i ett antal vägsamfälligheter, där kommunen har markinnehav.
Kommunen är därmed väghållare tillsammansmed övriga fastighetsägare och inedansvarig för
drift och underhåll av de aktuella vägsträckorna. Kostnaden fördelas i sådana fall normalt på de
olika fastighetsägarna enligt s.k. andelstal. Lysekils kommun står dock för hela kostnaden för
Snöröjning, ca 100 000 kr/årett ”normalår”.

Det finns inte något lagstadgat krav på kommunerna att bidra till drift och underhåll av
enskildavägar, förutsatt att kommunen inte är en av markägarna(och därmed väghållare).

Lysekils kommun står för hela kostnaden för Snöröjning av enskilda vägar, oavsett

ägarförhållanden, om vissa kriterier är uppfyllda. Ingen undersökning har gjorts av eventuella
statsbidragtillväghållare i kommunen.

Kommunenhar en årlig kostnad på ca 0,5 Mkr ett ”normalår” och upp till 1,2 Mkr ett snörikt år
för Snöröjning av enskildavägar, där kommunen inte är väghållare.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2010-11-03 att återremittera ärendet till
samhällsbyvggnadsfötvaltningenför kompletterande inredning.

Beslutsunderlag

Tf samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelser 2010-10-25 och 2010-1 1-08.
Ledningsntskottets protokoll 201 1-09-14, § 101.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för
kompletterande utredning och beredning inför budget 2013.

Yngve Berlin (K): bifalltillRoland Karlssons återremissyrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsfönraltningen för
kompletterande utredning och beredning inför budget 2013.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsfjzvaltningen

Utdragsbestyrkande:
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§ 167

MOTION OM INRÄTTANDEAVAVSTÄLLNINGSPLATSFÖR NYTTOTRAFIK
Dnr: LKS 11-234-514

Sven-Gunnar Gunnarsson (S) har i motion 2011-05-25 föreslagit, att kommunen inrättar en

avställningsplats för nyttotrafik på ett markområdeinvid Preemntappen i Brodalen.

Konnnunñrllmälctige beslutade vid sammanträde 2011-05-26 att remittera motionen till
kommunstyrelsen.

Tfsamhällsbyggnadsohefenhar yttrat sig över motionen i tjänsteskrivelse 201 1-08-3 l.

Beslutsunderlag

Motion från Sven-GunnarGunnarsson (S) 2011-05-25.
Kommunfulltnäktigesprotokoll 2011-05-26, § 84.
Tfsamhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 201 1-08-3 l.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 102.

Yrkanden

Jan-Olof Johansson (S): att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för
kompletterande utredning.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återreinittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för
kompletterande utredning.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 168

SAMVERKANINOM MILJÖOMRÅDET1 NORRA BOHUSLÄN
Dnr: LKS 11-266-409

I augusti 2008 inleddes en utredning om fördjupat samarbete mellan de kommunala
miljöenheterna i Norra Bohuslän. Utredningen leddes av förvaltningschefen i Sotenäs
kommun. Delrapporter, slutrapport mm. har redovisats för ”styrgruppen” d.v.s. kommunalråd
och konnnunchefer' i de fem kommunerna. Personalen har varit involverad i olika
arbetsgmpper.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-06-16 avgett följande yttrande över

förslaget till samverkan:

”Nämnden ställer sig positiv till utvecklad samverkan i Norra Bohuslän, såväl politiskt som

verksamhetsmässigt.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att, i samråd med aktuella kommuner, återkomma med
förslag till politisk organisation, tidplan samt en plan för verksamhetsövergång, och att

förutsättningen är att förändringarna sker inom nuvarande ekonomiska ramar samt att redovisa
hur byggiovsverksatnheten organiseras i koznmunen om en fristående rniljöorganisation
bildas.”

Beslutsunderlag

Rapport - Samverkankring miljö- och hälsoskydd i Norra Bohuslän.
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-06-16, § 109.
Ledningsutskottets protokoll 201 1-09-14, § 103.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K): avslag på ledningsutskottets förslag.

Mats Karlsson (M): bifalltill ledningsutskottets forslag.

Jan-Olof Johansson (S): tillägg, att utreda principerna for kostnadsfördelning mellan ingående
kommuner.

Mats Karlsson (M): avslag på Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets forslag mot avslag.

Propositionpå Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandemot avslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/Å
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot avslag och finner, att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaledningsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandemot avslag och finner,
att kommunstyrelsen beslutaravslå tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt ställa sig bakom miljö- och byggnadsnämndensyttrande.

Reservationer

Mot beslutet amnälei' ledamöterna Inge Löfgren (MP) och Yngve Berlin (K) skriftliga
reservationer.

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunerna Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad
Sarnhällsbyggnadsföwaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Miljöpartiet 201140415

Lysekil

Ärende nr 2.5 i lconununstyrelsun2011-10435: Sulnvcrkan inom! rnkljüunu-ådet i Noa-ru
Bohuslän

Reservation
Ivjjljöv_ nalurr och klittaatfrágor tär en all! större betydelse %r nlâulniskans överlevnad. ivlångu
åtgnrder :naste vidlus på den kouununnln nivån nun: förelag och enskilda personer. lvled en

gerncnsarn pomisk organisation i norra Bohnsuan rncd rsm konnuunmej' kommer rniljöarbclct
att försvåras. h/Iiljöarhetet ä: inte av den svårighetsgraden att speciell spetskompetens utöver
dagens nivå 'behöver anställas. Arbetet är inte hcilcr av :så liten :un fattning att tjänster behöver
delas.

[Jagens :Ixiljöorgønisnlioxli respektive: kolhinun_präglas av kraftig_ underbexnnnningoch

otydlig politisk ledning. En gemensam: organisation koma-ler inte att lasa dessa problem.
istället kann-ner långa tjänsteresor ull bli betungande för organisationen ctlcrsçzrn en

koncentration kolnrncr ull sku nu en eller två platser. Färre pnnuksr kuuuner att della

satntidigl 50111 del. bn.- svårare ult påverka den hur lypen .w orguniSntinn cñcrscrrn den styrs
med direktiv. Avståndetmellan ntln-mnlzclcnoch planerad zniljöorgnnlsxutioxacrxblir också
Större_

En gcr1|låx1sutn organisation x-ncIJzu-n :sm knnnnuuer kan ta tid att bygga upp skunlinligt som

umhitioncnpå miljöun-;rxädctkan komma att rninskzl Lysuklis kommun bur isiullct för ell.

sajj1gårntic priuritczru upp dun ugn-n iörvnllningen :u snmnans snm inte lyftcrnntjtsrrngnmn
kununer un (uppg invånare och drivkraft.

 
 

Inge' Learn-rs.:

Utdragsbestyrkande:
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Lysekilden 5/10 -11

Reservation rnot förslaget till "samverkan inom miljöområdet l Norra Bohuslän". [<5

ärende 2.5.

kommunistiska partiet reserverar sig nnøi förvaltningens förslag (lll beslut av flera

anledningar: Den frärnsta anledningen är att en gernensarn pollllsk organisation (vilket
tycks vara huuudfrågan I förslaget) karnrrler u: rnlnska det lokala dennokratislca

inflytandet."återkornrnarned für-slag lll! politisk organisation tidplan. sanat en pia-In för

verksarnhetsövcrgång”Citat ur tfünsleskrluclscn.

Kostnader för att organisatorisk och politiskt samordna verksamhetenmellan de fern

kommunerna är hefler inte tlllräckilgüutredd. Dessutom tar En sarnfn-*anslzlgnlng;mycket tid

och kraft.

Partlet är dock positivt tlll att utveckla det samarbete sun-u redan finns l gemensamma

konkreta frågor. sznrnt kunskapsutbyte.

Jag reserverar ruin; check :lotta iclarläggandu rnot KS beslut.

lcornrnunlstlska Partiet
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Utdragsbestyrkande:  
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§ 169

TAXA FÖR LYSEKILSKOMMUNS OFFENTLIGA KONTROLLAVLIVSMEDEL
Dnr: LKS 11-265-406

Samhällsbyggnadsflátvaltningen har reviderat livsmedelstaxan för Lysekils kommun med
anledning av Livsmedelsverketsnya vägledning ”Riskklassningav livsmedelsanläggningaroch
beräkningav kontrolltid.”

Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt den reviderade taxan och föreslagit att den skall
träda i kraft 2012-01-01.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-06-16 med förslag till reviderad taxa.

Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 104.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till reviderad taxa for kontroll enligt
livsmedelslageninom Lysekilskommun.

Kommunfullmäktige beslutar att den reviderade taxan skall ersätta tidigare taxa och träda i
kraft 2012-01-01.

Beslutet skickas till

Kommunñillmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

u.
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§170

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL UPPRÄTTA ETT
STADSMILJÖPROGRAMMED FOKUS PÅ DE KULTURHISTORISKTVIKTIGA
MILJÖERNAKRING KUNGSTORGET, STADSPARKENOCH KUNGSGATAN
Dnr: LKS 11412219

Åsa Nilssonmil., Lysekil,har i medborgarförslag 2011-02-07 föreslagit, att kommunen, för att

bevara sekelskiftesmiljön i Lysekils centrum, skall arbeta för att ett stadsmiljöprogram
upprättas med fokus på de kulturhistoriskt viktiga miljöerna kring Kungstorget, Stadsparken
och Kungsgatan.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och

miljö- och byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningenoch näringslivsenheten har yttrat sig över medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Åsa Nilssonmil.,Lysekil,201 1-02-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-02-24, § 6.
Näringslivsenhetens yttrande 201 1-03-3 l.
Samhällsbyggnadsförvaltningensyttrande 2011-05-16.
Ledningsutskottets protokoll 201 1419-14, § 105.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): tillägg,att arbetet skall inkluderaen samrådsprocess.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag.

Proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Propositioner

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

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkande och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallayrkandet.

 

Justerare: ä Utdragsbestyrkande:

iZ/“E” /Å
'w ,NJ



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (37)
Kommunstyrelsen 2011-10-05

Kommunstyrelsens förslag tillkolumunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra ät samhällsbyggnadsförvaltningen att snarast påbörja
arbetet med ett stadsmiljöprogramoch att arbetet skall inkludera en samrädsprocess.

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till detta samt vad näringslivsenheten och
sarnhällsbyggnadsförvaltningeni övrigt anfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: /g Utdragsbestyrkande:
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§ 171

MEDBORGARFÖRSLAG - VAKTKUREN VID ED. GASMASKFABRIKEN I
BRASTAD
Dnr: LKS 11-184-840

Ann-Marie Gustafsson, Härnäset, har i medborgarförslag 2011-04-24 föreslagit, att kommunen
iordningställer vaktkuren vid f.d. gasmaskfabrikeni Brastad.

Kommunfullmäktigebeslutadevid sammanträde2011-04-28 att överlämna medborgarförslaget
tillkommunstyrelsen för besvarande.

Tfsamhällsbyggnadschefenhar i tjänsteskrivelse 2011-05-13 bLa. föreslagit att

samhällsbyggnadsförvaltningenfår i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag üän Ann-Marie Gustafsson, Härnäset, 201lw04-24.
Kommunfullmäktigesbeslut2011-05-28, § 62.
TF samhällsbyggnadsehefens tjänsteskrivelse 201 l-OS-l 3.

Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 106.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningeniuppdrag att arbeta vidare med frågan.

Kommunstyrelsen beslutaratt med vad som anförts i tjänsteskrivelsen anse medborgarförslaget
besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 172

MOTION ANG. FRlLUFTSLiVI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 10-479-814

Fredrik Lundqvist (M) har i motion 2010-12-17 föreslagit, att kommunen som ett led i att

skapa ett bättre friluftslivutan negativa konsekvenser for naturvärden prövar möjligheterna att
tälta i Gåsöarkipelagen och i Nävekärr. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat
motionen tillkommunstyrelsen och bildningsnänmden.

Bildningsnämndenoch samhällsbyggnadsforvaltningenhar yttrat sig över motionen.

Beslutsunderlag

Motion från Fredrik Lundqvist (M), 2010-12-17.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-03-24, § 28.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-04-12, § 41.
Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2011-05-12.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 107.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad bildningsnämnden och
samhällsbyggnadsforvaltningenanfört anse motionen besvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:
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§ 173

MOTION OM ATTUPPRUSTA KOMMUNENS BADPLATSERPÅ SKAFTÖ
Dnr: LKS 11-49-811

Thomas Falk (SP) har i motion 2011-02-09 föreslagit, att kommunens badplatser på Skaftö
skall upprustas för ökad trivsel och for förebyggande av olycksfallsrisker.
Kommunñlllmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar yttrat sig över motionen vid sammanträde201 1-05-03.

Beslutsunderlag

Motion från ThomasFalck 2011-02-09.
Korrnnunfullmäktigesprotokoll 2011-02-24, § 7.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-03, § 49.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 108.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad bildnjngsnämnden anfört anse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunñlllmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§174

ANLÅQGANDE AV GC-VÄG LÄNGS VÄG 725 - EJ BETYDANDE
MILJOPÄVERKAN
Dnr: LKS 09-4294141

I samband med detaljplanearbetet för Evensås har en gång- och cykelväg utmed väg 725
mellan Ostersidan och Evensås planerats. Projektering pågår och gc-vägen kommer att
finansieras av kommunen, exploatören och Trafikverket.Arbetsplanhållerpå att tas fram.

GC-vägen anläggs i direkt anslutning till befintlig väg och till stor del inom befintligt
vägområde. Viss annan mark tas i anspråk och viss växtlighet tas bort.

Trañksäkerhetsmässigt innebär den nya delen GC-xräg en avsevärd förbättring av

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Beslutsunderlag

Plansamordnarens tjänsteskrivelse 2011-09-02
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 109.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anläggandet av en GC-väg längs väg 725 mellan Östersidan och
Evensås inte innebär betydandemiljöpåverkan.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§175

OMBYGGNADAV INFARTENTILL HALLINDENS INDUSTRIOMRÅDEPÅLV 171
- EJ BETYDANDEMILJÖPÄVERKAN
Dnr: LKS 09-366-214

Detaljplanearbetet för industriområdet Hallinden västra har påbörjats efter beslut i
kommunstyrelsen. Syftet är att ta fram attraktiv mark för verksamheter.

En viktig fråga är placeringoch utformning av infarten till området från länsväg 171. Pågående
projektering, som gör i samarbete med Trañkverket,är inriktadpå att i möjligaste mån utnyttja
befintlig infart. Eftersom trafikmängdernabedöms öka krävs ett vänstersvängfålt for trafik från
Sotenäs-hållet. Utökningen av vägbredden görs i htlvudsak inom befintligt vägområde. En
utökning söderut med ngra meter blir dock nödvändig. Den mark som då tas i anspråk utgörs
av ängs- och åkermark. Kulverten där Broälven går igenom lv 171 förlängs en meter.
Åtgärderna bedöms inte påverkamiljön i någon större omfattning.

Beslutsunderlag

Plansamordnarens tjänsteskrivelse 201 1-09-02.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 110.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnaden av infarten till Hallindens industriområde på lv
171 inte innebär betydandemiljöpåverkan.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§l76

DETALJPLANFÖR INDUSTRI OCH HANDEL, DALSKOGEN 7:1 M.FL., LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 10-279-214

Ett forslag till detaljplan för industri och handel på fastigheten Dalskogen 7 :l har varit utskickat for
underrättelse under juli 2011. Detaljplanen skickades till statliga myndigheter och verk, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista.

Synpunkterna som inkommit under nnderrättelsetiden finns redovisade och kommenterade i en ett

utställningsntlâtande.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände planen 2011-01-27. Planhandlingaiula har därefter justerats
eftersom inget detaljplaneavtat skrivits under av sökanden. En bestämmelse om att planavgift skall tas
ut bygglovsansökan har därför lagts in på plankartan.

Beslutsunderlag
Utställningsutlâtande
Plankarta
lllustrationskaita
Planbeskrivning
Genomforandebeskrivning
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-09-22.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunñlllmäktige beslutar i enlighet med 5 kap 29§ PBL att godkänna detaljplanen for Dalskogen
7:1 mfl., daterad 2011-10-05.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:Justerare:
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§ 177

ANSÖKAN OM PLANBESKED, SLÄTTEN1:34 (GAMLA VOLVOTOMTEN]
Dnr: LKS 10-24-229

Komplettering av tidigare behandlad ansökan från Aedifico Properties AS om planbesked för Slätterz
1:34 har inkommit via plankonsulten RådhusetArkitekterAB 2011-08-18. Gällande detaljplan tillåter
småindustri,kontor och hantverk. Exploatören önskar ta fram en ny detaljplan som tillåteren byggnad
för' bostäder i fyra våningar. Voiymstudie, Situationsplan och lägenhetsplan har bifogats ansökan och
finns delvis återgivna i tjänsteskrivelsen.

Ansökan om planbesked har tidigare behandlats av kommunstyrelsen 2010-11-03, § 187. Då avsåg
exploatören att bebygga fastigheten med en byggnad innehållande både handel och boende.
Komlnunstyrelsen avslog då ansökan eftersom kommunen ansåg att det berörda området borde planeras
för äldreboende och att ansökan därför ej överensstämde med kommunens intentioner för området.

Den kompletterade ansökan hanterades av tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltniitgen 2011-09-12.
Man ansåg då att den föreslagna användningen kan fungera väl på platsen, men att byggnadens
Litformning, höjd, placering111.111. ska studeras vidare i ett eventuellt planarbete.Arendet Föredrogs även

på kommunstyrelsens ledningsutskott 11-09-14. Där framkom invändningar *främst mot byggnadens
våningsantal.

Beslutsunderlag

Plang bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-09-23.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för
kompletterande utredning.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 178

YTTRANDE ÖVER NATURVÄRDSVERKETS REMISS AVSEENDE
SAMVERKANSPLAN FÖR VÄRDEFULLA KUST- OCH HAVSOMRÃDEN -

PROJEKTRAPPORTOCH REKOMMENDATIONERFÖR VIDARE ARBETE
Dnr: LKSl1-32-219

San-zverkazrsplaner'för värdefulla kust- och havsonrråderz är ett projekt som initierades av

Naturvårdsverket for 3 år sedan. Det huvudsakliga syftet med projektet har varit att utveckla
samverkansplaner för vård, skydd och hållbart nyttjande for fem särskilt utpekade Värdefulla
kust- och havsområden, även internationellt utpekade områden enligt HELCOM
(Helsingforskonventiouen för skydd av den marina Iniljön i Östersjön) och OSPAR (Oslo-Paris
konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten). Projektet. har bestått av fem
pilotprojekt under ansvar av länsstyrelserna i Västernorrlands, Stockholms, Östergötlands,
Blekinge och Västra Götalands län. Framtagandet av samverkansplanerna har varit ett

sektorsövergripande samarbete med lokal förankring, delaktighet och samverkan där berörda
kommuner och därmed även Lysekilkommun har deltagit.

Samverkansplanerkan utgöra ett ändamålsenligt förvaltningsverktyg i värdefulla områden där
det inte är lämpligt att bilda stora skyddade sammanhängande områden. Samverkansplaner
ersätter inte områdesskydd som Lex. naturreservat och Natura ZOOO-områden, men kan ses som

ett komplement till dessa. Storleken på ett område och antal intressenter och markägare är
avgörande för detaljeringsnivân på samverkansprocessen och planen. Detta medför att en

samverkanspian kan få olika status och roll beroende på områdets utformning och
förutsättningar.

I Sanzverkansplanez' för värdefulla kust- och havsoznråden - Projektrczppori och
rekonznzendarioner'för vidare arbete finns både en dokumentation av projektet samt en analys
av resultaten. Slutsatser och rekommendationerför vidare arbete ingår också.

Slutrapporten har skickats ut på remiss, bl. a till medverkande kommuner, som ombeds att
lämna synpunkter på rapporten och särskilt avsnittet Slztfsafseroch »rekonmzendarionera

Beslutsunderlag

Naturvårdsverkets remiss 2011-06-27.
Samhällsbyggnadsforvaitningensförslag till remissvar 2011-09-23.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsforvaltningens forslag till remissvar for
Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsonaråden - Projektrapport och
rekommendationerfor vidare arbete och översänder detta tillNaturvårdsverket.

Beslutet skickas till

Naturvårdsverket
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§179

DETALJPLANFÖR BOSTAD,KYRKVIK14:5, LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS ll-l00w2l4

Ett forslag till detaljplan för bostad på fastigheten Kyrkvik 14:5 har varit tttskickat for underrättelse
tmder juli 2011. Detaljplanen skickades till statliga myndigheter och verk, kommunala instanser och
sakägare enligt särskild Sändlista. Detaljplanendrivs enligt enkelt planförfarande.

Synpunkterna som inkommit under underrättelsetiden finns redovisade och kommenterade i ett särskilt
utlåtande. Inget behov av ändringar av planhandlingamahar konstaterats efter underrättelsen.

Ärendet har inte upptagits på föredragningslistan. Kommunstyrelsen beslutarenhälligt att ta upp ärendet
till behandling.

Beslutsunderlag

Plan-, bygglov- och mätenhetsehefens tjänsteskrivelse 2011-09-22.
Särskilt tttlåtarlde
Plankarta
Illustrationskaita
Planbeskrivning
Genomlörandebeskrlviling

Yrkanden

Kent Olsson (M), Bo Göthesson (S) och Roland Karlsson (FP): bifalltill förvaltningens Förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner och antar detaljplanen för Kyrkvik l4:5 enligt 5 kap 29§ PBL, daterad
2011-10-05.

Jäv

Ledamoten Arm-Charlotte Strömwall (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av

detta ärende.

Beslutet skickas till

Ägaren till fastigheten Kyrkvik l4z5
Samhallsbyggnadsfoivaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 180

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN201l»01-0I-08-31
Dm: LKS 10-212-041

Ekonomienheten har upprättat delårsrapport för perioden 2011-01-01-08-31. Delårsrapporten
innehållerockså en sammanställd redovisning för koncernen Lysekilskommun.

Delårsresultat per den 31 augusti 5,9 mnkr

Kommunens resultat, förändring av eget kapital, per den 31 augusti 2011 är 5,9 mnkr. Det är en

försämringjämfört med motsvarandeperiod förra året med 1,1 mnkr.

Helårsprognos 2011 2,0 mnkr

Det budgeterade resultatet för 2011 som togs av kommunfullmäktige2010 var 5,4 mnkr. Det
prognostiserade resultatet vid årets slut beräknastill 2,0 mnkr vilketär 3,4 mnkr sämre än
budget. Verksamhetensdel av budgetavvikelsenuppgår till -1 1,4 mnkr. skatteintäkter och
generella statsbidragberäknasuppgå tili716,4 mnkr vilketär 7,7 mnkr mer än budget.
Finansiella intäkter och kostnader beräknasge en positiv budgetavvikelse med 0,1 mnkr.

Verksamhetensintäkter och kostnader

Verksamhetensintäkter har ökat med 15,5 mnkrjämfört med föregående år. Ökningen
beror främst på driftbidragfrån Sotenäs kommun i samband med att även vuxenutbildningen
numera ingår i samarbetetmellan Lysekiloch Sotenäs.

Verksamhetenskostnader har ökat med 31,1 mnkr. En del av ökningen beror på att

vuxenutbildningenhar ökat. Kostnaden för vårdplatser på institution för unga stiger
medan ökningen av elever som genomgår sin gymnasieutbildningi annan kommun har
stagnerat. Personalkostnadernahar ökat med 14,4 mnkr.

Verksamhetensnettokostnadsandelav skatteintäkter, generella statsbidragsamt den
kommunata fastighetsavgiftenuppgår till99,0 procent vilketär en minskning med 1,2
procentenheter sedan årsskiftet.

Avskrivningaroch nedskrivningar
Avskrivningarnahar ökat med 1,8 mnkr. Ökningen beror på investeringar som gjordes under
2010.

skatteintäkter,generella statsbidragsamt den kommunala fastighetsavgiften
Intäkter från kommunalskatt, generella statsbidragoch fastighetsavgifthar ökat med 8,1 mnkr
jämfört med motsvarande period förra året.

Finansnetto

Finansnettothar förbättrats med 1,2 mnkr. Förbättringen beror dels på att räntekostnadernahar
minskat trots att låneskuldenökat, dels på att borgensavgiften från bolagen höjdes from.
årsskiftet. Räntenivån är fortfarande låg. Kommunen har säkrat eventuell ränteuppgâng med
ränteswapar.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Balanskrav

Balanskravet, som regleras i den kommunala redovisningslagen,är knutet tillkommunens
resultaträkning och formuleras så att interna skall vara större än kostnaderna. Resultat per den
31 december2011 beräknastill2,0 mnkr. Därmed beräknasbalanskravetvara uppfylls.

Beslutsunderlag

Delårsrapport per 201 1-08-31.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport for perioden 2011-01-01-
08-31.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnder och styrelser att för resterande del av året
upprätta och lämna in månatliga budgetupptöljningai' med fokus på större avvikelser och
prognos for helåret 201 1.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder och styrelser

Justerare: - Utdragsbestyrkande:
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§13:

INRIKTNING OCH SYFTE FÖR SAMARBETET I NORRA BOHUSLÄN INOM
TILLVÄXTNORRA BOHUSLÄN 2012-2015
Dnr: LKS 11-290-106

Kommunerna i norra Bohuslän (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum) bedriver sedan ett
antal år, ett samarbete i nätverksform med fokus på tiliväxtfrâgor -Tillväxt norra Bohuslän.
Finansiering sker via projektmedel, regionalt, nationellt och internationellt samt med kommunal
medfinansiering (större delen i form av arbetstid). Bas för nätverket är Strömstad kommun. De är
formella projektägare for de gemensamma projekten samt arbetsgivare för personal inom projekten.

Fokus inom samarbetet de senaste två mandatperioderna har varit kust och hav, besöksnäring samt

landsbygdsutveckling Lex. projekt Kustzonspianering och Landsbygdsutveckling, Grön
Affärsutveckling, Attraktiv kust mfl. projekt. Kommunerna har via projekten utvecklat ett nära
samarbete med både Länsstyrelsen, Västsvenska tnristrådet, Västra Götalandsregionen och med den
nationella nivån - Tillväxtverket,Myndigheten för Tillväxtanalys,Naturvårdsverket samt Boverket.
Samarbetet mellan de fem kommunerna har fått mycket positiv uppmärksamhet på regional och
nationell samt EU- nivå.

Arbetet leds av en styrgrupp som består av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de
fem kommunerna. Respektive kommunchef är adjungerad till styrgruppen. Förutom det politiska
samarbetet pågår samarbete inom olika tjänstemannagrupper - näringslivsfunktionerna, fysiska
planerare, statistikansvarigamfl.

För samarbetet inom Tillväxt Bohuslän ansvarar en 75 % Processledare/Projektansvarig. Vid
styrgruppens möten diskuteras även någon' som rör mer verksamhetsinriktatsamarbete såsom ekonomi
och administration. Detta samarbete leds av kommuncheferna.

Vid styrgruppens sammanträde inom Tillväxt norra Bohuslän den 17 maj 2011 diskuterades, det
framtida samarbetet mellan de fem konlmunerna, inriktning, syfte och finansiering. Styrgruppen
föreslog bl.a. att de fem kommunerna skulle fortsätta arbeta tillsammansenligt beslutade dokument och
med inriktning främst mot tillväxtarbete.

Beslutsunderlag

Tillväxtseloetariatetsskrivelse 2011-06-27.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § lll.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta det gemensamma samarbetet inom Tillväxt norra Bohuslän
under perioden 2012-20 l 5.

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra pågående gemensamma projekt enligt ingångna avtal samt

enligt aktivitetsplan/projektplan.

Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten inom Tillväxt norra Bohuslän bör ha fokus på
näringsliv/besöksnäring, fysisk planering (kustzonsplanering, kustvattenplanering och
landsbygdsutveckling)samt infrastruktur.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna styrgruppens forslag till basorganisation och finansiering.

Kommunstyrelsen beslutaratt alla kommuner inom Tillväxt norra Bohuslän ansvarar för de kostnader
som kan uppstå vid en eventuell avvecklingssittaation eller brist på resurser mellan
strukturfondsperioder och/ellerprojektperioder.

Korrnnunstyrelsen beslutar att en ekonomisk uppföljning av Verksamheten skall presenteras För
styrgruppen halvârsvis.

Kommunstyrelsen beslutaratt basverksalnhetens inriktning skall vara
- omvärldsbevakning
w projektutveckling,finansieringsamt genomförande av projekt
- nätverkande

Beslutet skickastil!

KommunernaMunkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad
Tillväxtsekretariatet
Näringslivsenheten
Samhällsbyggnadsfoivaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 182

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTÖKNING AVTURISTSÄSONGEN
Dnr: LKS 11-119-840

Ann-Marie Gustafsson, l-lärnäset, har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka
turistsäsongen. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen, näringslivsenheten och samhäilsbyggnadsförvaltningen.

Näringslivsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningenhar yttrat sig över medborgarförslaget.
Man ser positivt på förslaget och kommer att på olika sätt tillsammans med kommunens
näringsliv undersöka möjligheternatillytterligare insatser.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ann-Marie Gustafsson, Härnäset, 2011-03-29.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-04-28, § 60.
Näringslivssamordnarenstjänsteskrivelse 201 i-03-3l.
Tfsamhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 201 1-04-05.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 112.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktiges

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad näringslivsenheten och
samhällsbyggnadsfön/altningenanfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 183

UTREDNING OM MÖJLIQHETERNAATT_LYSEKILBLIR ETT ETAPPMÅL FÖR
TALL SHIPS RACE vn) LAMPLIGT TILLFALLE
Dnr: LKS 08-134-841

Lennart Martinsson, Fiskebäckskil, har i medborgarförslag 2008-03-25 föreslagit att
kommunen tttreder möjligheterna om att bli ett etappmål för Tail Ships Race vid lämpligt
tillfälle, d V s när seglingen går i Nordsjön. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 24
mars 2011 och beslutade att bifallamedborgarförslaget.

Näringslivsenhetenhar därefter varit i kontakt med projektledaren för Tall Ships Race delmål i
Halmstad i 5-8 augusti 2011. Projektledarenberättarbland annat att:

- minst tre års förberedelser krävs,
- i Halmstad har fem personer ingått i projektgruppen,
- en budget på 20 miljoner kronor är minimum. Halmstad kommun bidrar med 13 miljoner
kronor och sponsringen från näringslivet uppgår till cirka 8 miljonerkronor.

Efter att tagit del av ovanstående information bedömer näringslivsenheten att Lysekils
kommun i dagsläget inte har ekonomisk förutsättning att arrangera evenemanget.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-03-24, § 39.
Näringslivsenhetens utredning 201 1-07-29.
Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 113.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna näringslivsenhetensutredning.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
Lennart Martinsson, Fiskebäckskil

Justerare: 2/ Utdragsbestyrkande:
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§134

REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT
BOHUSLÄN
Dnr: LKS 11-351003

RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän har beslutat om förslag till revideringar av förbundets
reglemente. Revideringarna föreslås ske i § 5 avseende datum för överlämning av

årsredovisning till förbundets revisorer samt i § 11 avseende ersättare för ordföranden.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektionensprotokoll 2011-08-25, § 44, med förbundschefens tjänsteskrivelse 2011-
08-16.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar av reglementet for
RäddningstjänstforbundetMitt Bohuslän.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§1ss

BILDANDEAV EN GEMENSAM IT-DRIFTORGANISATION FÖR LYSEKILSOCH
MUNKEDALSKOMMUNER
Dnr: LKS 11-362-106

För att kunna möta framtida IT-utmaningar, bromsa kostnadsutvecklingenoch för att kunna ge
bibehållenservice och Hldrift av god kvalitet förslår projektgruppen (IT-strateger och IT-
chefer i Munkedal respektive Lysekil)att en gemensam servicenämnd bildasför kommunerna
Lysekil och Munkedal. I denna servicenämnd ingår till att börja med kommunernas lT-drift
och support (IT-driftsorganisation), med statt 2012-01-01. Annan Verksamhet kan när så
behovet uppstår tillföras servicenämnden. Genom att skapa en gemensam lT-driftorganisation
underlättas samverkan för övriga verksamheteröver kornmungränserna.

Bakgrund
Sedan 2008 har områden aktuella för utökat samarbete undersökts i olika arbetsgrupper' inom
ramen för samarbetet mellan de fem kommunerna i norra Bohuslän på uppdrag av

kommunchefetnaoch den politiska ledningen. Ett sådant onaråde år IT-frågorna.
För att undersöka möjligheter till lT-samarbete och hur detta samarbete ska förverkligas har en

förstudie gjorts och två förstudierappoiter skrivits, dessa rapporter har presenterats för
komnrunstyrelserna och för kommunchefernas ledningsgrupper samt facklig samverkan.
Uppdraget tillprojektgruppen har varit att fortsätta med uppdraget och återkommamed förslag
på lösning.

Förstudie

Förstudierapport I (fas 1) har beskrivitnuläget i de båda kommunerna. Förutsättningarna för
samgående bedöms som goda. Båda kommunerna bygger på samma IT-tekniska plattform,
samma operativsystem och ett likartat ekonomiskt upplägg. Båda organisationerna är både
intäktsfrnansierade och kommunbidragsñnansierade. IT-driftorganisationernas ekonomiska
ansvarsområde liknarvarandra och så gör också verksamhetsansvaretoch befogenheterna.
Förstudierapport 2 (fas 2) beskriver önskat läge. Som Llnderlag till denna rapport har
information används från andra kommuner som gjort liknade lösningar. Rapporten innehåller
omvärldsanalys, organisation, personal, budget, IT-miljö, risker samt rekommendationersamt
vilkabeslut som måste fattas.

Nästa stegfas 3, gerzønrjljrande
Förutsatt att beslut fattas om gemensam IT-driftorganisationpåbörjas fas 3 genomförandet. Fas
3 bör vara genomfört tillårsskiftet 2013 och kommer bland annat att innehållañamtagandet av

en gemensam teknisk plattform - hållbar för framtidens utmaningar, analys om eventuellt
behov av förstärkning av iT infrastrukturen (kommunikation) och upprättandet av en drift,
support och utvecklingsorganisationsom kostnadseffektivtstödjer verksamhetens behov.

Budgeten för den gemensamma iT-driñsorganisationen för Munkedal och Lysekil ska ligga på
samma nivå som idag eller på sikt minska. Den finansierasvia kommunbidragsamt debitering
till verksamheterna. Den totala budgetomslutningen 2012 ligger på samma nivå som för 2011
dvs. 15 338 384 kr (inklusive omställningskostnader) för båda kommunerna. För budgeten
2013 är en samordningsvinst om ca 300 000 kr beräknad. Det baseras på sarnordningsvinster
gällande licenser och inköp samt att utfasning av omställningskostnaden.
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Utökade administrationskostnader för personal, ekonomiadministration eller nämndkostnader
för en politisk nämnd är inte inräknat. Förutsättningen är en tjänstemannanämnddär uppgiften
ingår för tjänstemännen i det ordinarie arbetet. Hänsyn har inte heller tagits till generella
iöneökningai' i samband med avtalsrörelsen samt prisökningar.

Tjänsteman:utnämnd
Den gemensamma servicenämnden leds av en tjänstemannanämnd där arbetsuppgiften ingår
som en del i det ordinarie arbetet. Förutsättningen är att Kommunfullmäktige väljer de
ledamöter som ska sitta i nämnden och att dessa är valbara i den egna kommunen. Antalet
ledamöter i nämnden är två från varje kommun samt en ersättare.

Syfte
Syftet är att skapa en gemensam servicenämnd där IT - driftorganisationen är en del. IT-
driftorganisationenska samverka i drift, support och utveckling.

Mål
0 att kunna ge god service och IT-drift av hög kvalitet både nu och i framtiden
o en kostnadseffektivutveckling genom stordriftsfördelar och gemensamma investeringar
0 kostnadseffektivagemensamma avtal genom inköp av större kvantiteter av tex. licenser

och datorer
e genom att samdrifta verksamhetssystemmöjliggörs en större samverkan över

kommungränserna
0 Genom att samverkakunna bemöta ökade nationellakrav, såsom

o Nationell lT-strategi för vård och omsorg
o lT-reiaterade krav for och mål inom utbildningen
o E-delegationen och regeringens strategi för utveckling av e-tjänster

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från chefen for samhällsbyggnad och verksamhetsstöd2011-09-14.
Reglemente
SamverkansöverenskommelseinklusiveAvtaloch principer för kostnader.
Visions kommentarer samt arbetsgivarenssvar finns som bilagatill denna tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutar,under förutsättning att Munkedals kommun fattar motsvarande
beslut, att bildaen gemensam IT-driftsorganisationmed Munkedals kommun.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bildaen gemensam tjänstemannanämndför kommunerna
Lysekil och Munkedal for denna verksamhetsom benämns Servicenämnden.
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Kommunñxllmäktige beslutaratt nämnden ska bestå av två ledamöter och en ersättare ñän

varje kommun. Respektive samverkanskommunVäljer två ledamöter och en ersättare tillden

gemensamma servicenämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt Lysekilskommun ska vara värdkommun för servicenämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdraget som ordförande i nämnden ska för perioden 2012u
2014 anfortros ledamot vald av Munkedals kommun.

Kommunfullmäktigebesiutai* att godkänna upprättat förslag till reglemente för
servicenämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till samverkansaxrtal mellan

Lysekilsoch Munkedals kommuner.

Beslutet skickas till

KommunñJllmälctige
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§ 186

MARKKÖPPÅ STORA KORNÖ, STORA KORNÖ 1:22
Dnr: LKS 11-365-252

Fortifikationsverket erbjuder fastigheten Stora Kornö 1:22 till försäljning. Fastigheten är
värderad av Nai Svefa, bedömt marknadsvärde är 250 tkr. Fastigheten är 252 600 kvm och
beskrivs i värderingen som skärgårdsmark/impediment, fastigheten ligger inom strandskydd
och bedöms sakna bebyggelsefölväntningar. I köpet ingår en brygganläggning samt en nedlagd
militäranläggning (bergrum) som är riven och plomberad. Genom att förvärva fastigheten kan
kommunen garantera allmänhetens tiiiträdetiliön.

Finansieringav förvärvet kan ske genom omdisponeringav investeringsbudget 2011.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-10-01.

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Bo Göthesson (S): bifall till förslaget att köpa fastigheten Stora Kornö
1:22.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaitningen i uppdrag att förvärva
fastigheten Stora Komö 1:22 för en Köpeskillingav 250 tkr.

Beslutet skickas till

Samhäiisbyggnadstörvaltningen
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§1s7

VAL AV UTREDNINGSGRUPP FÖR ÖVERSYN AV DEN POLITISKA
ORGANISATIONEN
Dnr: LKS

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2011-06-22 i budgetbeslutet for år 2012
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
till delar gälla redan from. 201 1.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt tillsätta en utredningsgrupp med 7 ledatnöter.

Nominering

Mats Karlsson (M) nominerar Kent Olsson (M).

ArmwCharlotte Strömwall (FP) nominerar Roland Karlsson (FP), tillikasammankallande.

Roland Karlsson (FP) nominerar Ronald Rombrant (LP) och Christina Röivall-Dahlberg(C).

.lan Olof Johansson (S) nominerar Jan-Olof Johansson (S), Bo Göthesson (S) och Sven-Gunnar
Gunnarsson (S).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar'att välja följande utredningsgrupp:

Roland Karlsson (FP), sammankallande
Kent Olsson (M)
Ronald Rombrant (LP)
Christina RÖrvall-Dahlberg(C)
Jan-OlofJohansson (S)
Bo Göthesson (S)
Sven-GunnarGunnarsson (S)

Beslutet skickas till

Samtliga valda
Nämndsekretariatet
Kommunchefen
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§ 188

INFORMATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande informerarom ñiljandefrågor:

Försäljning av båten Carl Wilhelmsson samt förlängning av avtalet med Västtrafik.

Seabased - beslut väntas från EU 19 oktober. Arbetet med ev. lokalisering till
Basteviksholmarna.

Arbetetmed att behållaoch upprusta järnvägen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar informationen.
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§ 189

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll- 2011-09-14.
Ekonomiutskottetsprotokoll -
Kommunstyrelsens ordförande - nr l0/2011
Kommunchefens delegationer- nr 4/201 l
Administrativechefens delegationer-nr 14/2011
Ekonomichefens delegationer -

Näringslivschefens delegationer w

Samhällsbyggnadschefensdelegationernr 1-3/2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom fortecknas i protokoll
den 5 oktober2011.
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