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Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf. Lars Björneld (FP), §§ 194 - 200
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Hans Nordlund (M)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Yngve Larsson (FP) Sven-GunnarGunnarsson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Per-GunnarAhlström (K)
Kent Olsson (M) Håkan Smedja(V)
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Bo Göthesson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:
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Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr.
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§ 194

NYA TAXEFÖRESKRIFTERFÖR VA AVSEENDE2012
Dnr: LKS 11-399-346

LEVA i Lysekil AB har utarbetat förslag till nya taxeföreslcrifter för Vatten och
Avloppsanläggningaravseende 2012. Styrelsen har vid sammanträdet 2011-10-18 beslutat att
anta de nya taxeföreskrifternaoch anläggningsavgiftemasamt tillkommandebrukningsavgifter
för rännstensbrunn och brandpost och överlämnat förslaget till kommunfullmäktigeför beslut.
Förslaget innehållerföljande större förändringar:

A. LEVA tar över 01131701'för dagvatten inom större delen av bolagets verksamhetsonzråde.

B. LE P14 har tydligare infört i taxan att dagvatten ingår, men då son: en Ospecificerad del i
spill.

C. Däremot tilllconzirzei' en ny avgiji* för :rännstensbrzznn inom allmäin platsmark. Det betyder,
att de som ansvarar'för t ex torg Utomznztnen) och genonzfarrtsledei' (trafikverket)får betala en

(ntgiñ. Därmedföljer'LEVA vattentiänstlageizom Vilkaskall vara avgiftsskyldigaför dagvatten.
Den stora merparten av .rännstensbrztzrznctrfinns inom lokalgatoi' ochför' dessa tas ingen avgift
ut, eftersatt: den kostnaden ingår som en Ospecificeraddel i spillför varje VA-kztnd

D. En avgij? har införts för' brandpost, vilken i nivå följer tidigare överenskomnzelse om

kostnaderför brandposter. Brandposterna konzmer att äigas av LEVA och årskostnaden täcker
D0Usamt återanskafning.

E. Alya anläggningsavgwer'föreslås för 2012. Följer ungefär det index som LEVA tidigare
hade med i taxan. Nu föreslås att indexet tas bort och att styrelsen beslutat' om

anläggningsavgifter'årligen i samband :ned att styrelsen tar beslutom brukningsavgifter.

F. Fortsatt gäller att KF tar beslutom taøceföreskrifter, prisnzodellei' och i›ez'ksczmhetsoznråde

Beslutsunderlag

Skrivelse ñån LEVA i Lysekil201 l- 1 0-20 med förslag tillnya taxeföreskrifter.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att anläggningsavgiñei* och bmlmingsaxrgiftei* avseende VA skall beslutas
av kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förslaget till nya taxeföreskrifter för VA 2012 mot Inge Löfgrens yrkande att

anläggningsavgiftei*och brukningsavgiftei' avseende VA skall beslutasav kommunfullmäktige.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förslaget till nya taxeföreskrifter för VA 2012 mot Inge
Löfgrens yrkande att anläggningsavgifter och brukningsavgiñei' avseende VA skall beslutasav

kommunfullmäktige och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget till nya
taxeföreskrifter.

Kommunstyrelsens Förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta nya taxeföreskrifter för VA med bilagormed giltighet
fr.o.m. 2012-01-01.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 195

UTREDNINGAVSEENDEFÖRSÄLJNINGAVFASTIGHETENSLÄTTEN1:359
Dnr: LKS 10-349-259

Tre fastighetsägare i kvarteret Blåklintenhar framfört önskemål om att få förvänta alternativt
arrendera fastigheten Slätten 1:359. Kommunstyrelsen har tidigare beslutatatt fastigheten skall
lämnas till tomtkön för försäljning. Beslutet har inte genomförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utrett förutsättningarna för att tillmötesgå fastighetsägarna
i deras förñågan. Förvaltningen har också utrett förutsättningarna för att genomföra
kommunstyrelsens tidigare beslut. Förvaltningen föreslår att fastigheten skall lämnas till
tomtkön för försäljning.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-09-20.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 125.

Yrkanden

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

Inge Löfgren (MP): bifalltill samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att lämna fastigheten till
tomtkön för försäljning.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets förslag att upphäva beslutet om försäljning av fastigheten
mot Inge Löfgrens yrkande.

Propositionpå ledningsutskottets förslag om uppdrag tillsamhällsbyggnadsförvaltningen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att upphäva beslutet om

försäljning av fastigheten mot Inge Löfgrens yrkandeoch finner, att kommunstyrelsen beslutar
bifalla ledningsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill ledningsutskottets förslag.

Nej -röst för avslag på Inge Löfgrens yrkande.

 

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 7 ja-röster och 4 nej -röster att bifalla ledningsutskottets förslag
(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets forslag om uppdrag till
samhällsbyggnadsförvaitningenoch finner, att konnnunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut 2004-04-07, § 98,
innebärande att tomten ej skall lämnas till tomtkön.

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadstörvaltningen i uppdrag att påbörja en

utredning angående försäljning av fastigheten Slätten 1:359 till ägarna till grannfastighetema
samt att påbörja en detaljplaneändring innebärandeatt byggrätten siopas.

Beslutet skickastill

§anahällsbyggnadsfoivaltningen
Agarna till berörda grannfastigheter

Justerare: Utdragsbestyrkande:
.
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 195

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

VAK

Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

 

Sammanträdesprotokoll
201 1-1 1 -14

NÄRVARANDE

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Daniel Nilsen Ersättare

Hans Nordlund Ersättare

Christina Rörvall-Dahlberg Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann-Mari Söderström Ersättare

Sven-GunnarGunnarsson Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Smedja Ersättare

Justerare:
I

Utdragsbestyrkande:
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§ 196

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÅTGÄRDER I OMRÅDET MELLAN
KOLONILOTTERNAOCH KYRKOGÅRDEN1 DALSKOGEN
Dnr: LKS 10-297-260

Anita Lannesjö, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-07-25 föreslagit, att kommunen
besiktigar området mellan kolonilotterna och kyrkogården i Dalskogen och kontaktar
markägaren för diskusson om hur området skall röjas upp. Kommunfullmäktiges ordförande
har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Av samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse ñsarngår, att området ingår i planprogramsarbetet
för Gullmarsbaden. Enligt programtörslaget kommer området att kunna användas för ”annat
ändamål”när en kommande detaljplan vunnit laga kraft.

Beredning

Medborgarförslag från Anita Lannesjö, Lysekil,2010-07-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-08-19, § 102.
Tfsamhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-11-03.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 126.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad tf samhällsbyggnadschefen anfört
anse medborgarförslagetbesvarat.

Jäv

Ledamoten Inge Löfgren (MP) amnäler*jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare:
,

Utdragsbestyrkande:
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§ 197

PLANPROGRAM- FÖRDJUPADÖVERSIKTSPLANFÖR ÅBYFJORDEN
Dnr: LKS 11-257-212

Lysekil och Sotenäs planenhetei' har på uppdrag av respektive kommunstyrelse arbetat Ham ett

program tili fördjupad översiktsplan för Åbyijorden. Programmet skall i december och januari
månad skickas ut för ett tidigt samråd.

Programmet år ett underlagsdokurnenttill diskussionen om vilkariktlinjerett planförslag skall
ha. Dokumentet är indelat i kapitel efter följande ämnesområden: Riksintressen - en unik miljö,
Naturmiijö, Kulturmiljö, Vattenmiljön,Risker, Boende och Näringsliv, Kommunikationersamt

Friluftslivoch besöksnäring.Varje kapitel har en nulägesbeskrivningoch en analys. Som grund
för diskussionerna avslutas varje kapitel med frågeställningar samt kommunens

ställningstagande i olika frågor.

Syftet med programmet och det tidiga programsamrådet för den Fördjupande översiktsplanen
är att få till en dialog med medborgare och sakägare för att skapa ett bredare faktaunderlag,få
in synpunkter på olika principfrågor och därmed allmänhetens åsikt om hur planområdet kan
utvecklas och bevaras. När samrådstiden gått ut sammanfattas alla inkomna synpunkter i en

programSamrådsredogörelse och ett förslag på vilka principer det fortsatta planarbetet skall

grunda sig på tas fram. Respektive kommuns kommunstyrelse tar sedan beslut om viiken

riktning det fortsatta planarbetetskall ta och ett planförslag arbetas ñam.

Beslutsunderlag

Koncept tillprogram

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna program tillFördjupad översiktspian för Äbyijorden.

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planprogram till Fördjupad översiktsplan för
Åbytjorden på samråd.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 198

ANSÖKAN OM PLANBESKED- SLÄTTEN1:34 (GAMLA VOLVOTOMTEN)
Dnr: LKS 10-24-219

Komplettering av tidigare behandlad ansökan från Aeditico Properties AS om planbesked för Slätten
1:34 har inkommit via plankonsuiten RådhusetArkitekterAB 201 1-08-18. Gällande detaljplan tillåter

sinåindustri, kontor och hantverk. Exploatören önskar ta fram en ny detaljplan som tillåteren byggnad
för bostäder i fyra våningar. Volymstudie, situationsplan och lägenhetsplan har bifogats ansökan.

Den kompletterade ansökan har beretts inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Man ansåg då att den

Föreslagna användningen kan fungera väl på platsen, men att byggnadens tltfonmiing, höjd, placering
man. ska studeras vidare i ett eventuellt planarbete. Ärendet har därefter behandlats av

kommunstyrelsen som hade invändningar 'främst mot byggnadens våningsantal. Kommunstyrelsen
återemitterade ärendet för kompletterande utredning och kontakt med exploatören. Exploatören har
därefter reviderat sin ansökan och söker nu planbeskedfören byggnad på tre våningar.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-05, § 177.
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-10-31.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill förvaltningens förslag om att beviljaansökan om planbesked.

Roiand Karlsson (PP): tillägg, att kommunstyrelsen beslutar klargöra att planbeskedet inte utgör
ett slutgiltigtställningstagandetill antal våningari byggnaden.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Mats Karlssons yrkande om bifall till förvaltningens förslag om att beviljaansökan om

planbesked.

Proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Mats Karlssons yrkande om bifall till förvaltningens förslag om att

beviljaansökan om planbeskedoch finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallayrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Roiand Karlssons tilläggsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifailayrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt beviljaansökan om planbeskedför fastigheten slätten 1:34.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Konnnunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet för detaljplaner
och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2012-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar att ett detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen skall
upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet och anlitar en konsult som arbetar fram
planhandlingar.

Konnnunstyrelsen beslutarklargöra, att planbeskedet inte utgör ett slutgiltigt ställningstagande
till antal våningar i byggnaden.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsföivaltningen/planenheten
Aediñco Properties AS

Justerare: f, Utdragsbestyrkande:
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§ 199

ANSÖKAN OM PLANBESKED - TUNTORP 4:156
Dnr: LKS 11-383-219

Riksbyggens Kooperativa hyresrättsförening har 2011-10-11 lämnat in en ansökan om

planbesked avseende ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra utbyggnad av

Stångenäshemrnet, Tuntorp 4: 156. Gälande detaljplan anger beteckningenA, allmänt ändamål,
en planbeteckning som inte finns i plan- och bygglagen (PBL). Delar av utbyggnaden är
föreslagen på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) varför en ny detaljplan måste
upprättas.

Beslutsunderlag

Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 201 1-10-31.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt bifallaansökan om planbesked för fastigheten Tuntorp 4: 156.

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ges prioritet 2 i arbetsprogrammet för detaljplaner
och att arbetetmed detaljplanen startar tidigast 2012-01-01.

Kommunstyrelsen beslutar att ett detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen skall
upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet och anlitar en konsult, godkänd av

kommunen, som arbetar fram planhandlingar.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsforvaltningen/planenheten
Riksbyggens Kooperativa hyresrättsforening

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
x/
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§20:)

ÅTERUPPTAGANDE AV PLANARBETE FÖR OMRÅDE v11) KANALVÄGEN,
LÖNNDAL 1:7, GRUNDSUND
Dnr: LKS 11-425-214

1999 påbörjades ett planarbete för att ändra användningen ñån verksamheten till bostad på
fastigheten Lönndal 1:7 (snickerifabriken). Detaljplanen var uppe för beslut om antagande
2003 men antogs aldrig.

En förfrågan har inkommit om att återuppta planarbetet för fastigheten. Gällande detaljplan
medger Hamn och i vissa fall verksamhet, dock inte handel, till en byggnadshöjd av 3,5 meter.

Intentionernaär de samma som tidigare.

Marken inom planområdet tillhör till största delen Lysekils kommun, för övrig samfällighet
och enskild ägare. Kommunen upplåter mark och vatten för bryggor, Sjöbodar och
snickerifabrikengenom arrende. Planen innebär att en bostadstomt, som upplåts med tomträtt,
bildaskring den befintligabyggnaden.

Äterupptagande av planarbetet innebär att planarbetet behöver startas om med normalt
planförfarande dvs. nya samrådshandlingarbehöverupprättas.

Beslutsunderlag

Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-10-28.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet för att inarbetas i program för Grundsunds
hamnområde.

Bo Göthesson (S), Inge Löfgren (MP) och Jan-OlofJohansson (S): bifall tillRoland Karlssons
åten-eznissyrkande.

Yngve Berlin (K): avslag på framställningenom att återuppta planarbetet.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Roland Karlssons mil. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på förslaget att återuppta
planarbetetmot Yngve Berlins avslagsyrkande.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
I
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Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons mfl. âterremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att inarbetas i program för Grundsunds
hamnområde.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsfdrvaltningen/planenheten.

Justerare:
p

Utdragsbestyrkande:

”z
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§ 201

BIJsDNINGSNÄHMNDENS YTTRANDE ÖVER LYSEKILS FF:S SKRIVELSE
GALLANDE FORENINGENS SYN PÅ PLANSITUATIONEN
Dnr: LKS1l-192-826

LysekilsFF har i skrivelse till bildningsnätnnden2011-04-06 framställt ett antal önskemål som

enligt föreningen skulle förbättra föreningens plansituation. Skrivelsen kan sammanfattas i

följande tre önskemål:

o Att kommunen driver en omläggning av konstgräset på Kronbergsvallentill det yttersta.

e Att Slättevallen återigen görs tillgängligsom ett komplement vintertid till dess att eV.

byggnationär gjord men allra helst också som ett långsiktigtperspektiv.

o Att Fjällaplanen underhålls sommartid, åtlninstone till dess att rättsprocessen kring
Kronbergsvallenfår' en lösning.

Bildningsnämndenhar 2011-05-30 beslutat att göra en ñamställning till kommunstyrelsen om

att inte sälja Slättevallen innan frågan om Kronbergsvallenskonstgräs slutligen avgjorts.

Beslutsunderlag

Skrivelse från LysekilsFF 2011-04-06.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-30, § 60, med tjänsteskrivelse från enhetschefen/fritid.
Ledningsutskottets protokoll 2012-10-19, § 122.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna bildningsnämndensbeslut.

Beslutet skickas till

Bildningsnämnden
LysekilsFF

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 202

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRLÄGGA FRITIDSGÅRDEN TILL
GULLMARSSKOLAN
Dnr: LKS 11-106-816

Catarina Ross, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-03-18 föreslagit att en fritidsgård skapas i
Gnllmarsskolan när lokaler blir lediga. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningsehefenhar i tjänsteskrivelse 2011-05-05 redovisat att arbete pågår för att undersöka
möjligheterna att lokalisera fritidsgården till Gullmarsborg. Bildningsnämndenhar beslutat att
med hänvisning till vad bildningschefen anfört i sin tjänsteskrivelse om placering av

ungdomens hus/fritidsgården i eentralorten föreslagit att medborgarförslagetavslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Catarina Ross, Lysekil,2011-03-18.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-03-24, § 29.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-30, § 64, med bildningschefenstjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 121.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad bildningsnämnden anföit anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare:
E, Utdragsbestyrkande:

1
,  



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 203

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA OM BOVIKS SKOLA TILL
UNGDOMENS HUS
Dnr: LKS 11-28-816

Eva-Lotta Persson, Brastad har i medborgarförslag 2011-01-27 föreslagit, att Boviks skola
skall göras om till Ungdomens hus. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar 2011-05-30 med hänvisning tillbildningschefensyttrande föreslagit att

medborgarförslaget skall avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Eva-Lott Persson, Brastad, 2011-01-27.
Bildningsnänandensprotokoll 2011-05-30, § 63, med förvaltningschefens tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 123.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): att Inedborgarförslagetskall anses besvarat.

Inge Löfgren (MP): bifalltillmedborgarförslaget.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins yrkande mot Inge Löfgrens
yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Yngve Berlins yrkande mot

Inge Löfgrens yrkande och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla ledningsutskottets
förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad bildnjngsnämnden anfört att avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:4"'
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 204

UTREDNINGOM ANLÄGGANDE AVHINBERBANAI ÅLEVIK
Dnr: LKS 10-301-829

Kommunfullmäktige besvarade vid sitt sammanträde 2010-12-16 ett medborgarförslag från
Daniel Olofsson, Lysekil,angående anläggande av en hinderbana i Älevik.

Samtidigt beslutade kormnunñxllrnäktige att ge bildningsnämnden i uppdrag att i samverkan
med samhällsbyggnadsförvaltningen, utreda förutsättningarna för att anlägga en hinderbana.
Utredningen ska redovisa vilketområde som kan vara aktuellt för anläggningen samt vad den
kan kosta för kommunen. Utredningen ska belysa investeringskostnaderoch framtida drift samt
hur LysekilsKraftsportklubbkan involveras vad gäller kostnader och drift av anläggningen.

Utredningen presenterades för bildningsirämnden vid nämndens sammanträde 2011-05-03.
Nämnden beslutadeatt under rådande omständigheter avslå byggande av hinderbana.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-12-16, § 24.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-03, § 50, med tjänsteskrivelse 2011-03-28.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 124.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar genomförd utredning samt bildningsnämndensbeslut.

Beslutet skickas till

Bildningsnämnden

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 205

MOTION OM ATTFLYTTALYSEKILSHEMMETSBOENDE
Dnr: LKS 10-334-'739

Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP) har inkommit med en motion om att
kommunen ska utreda :möjligheterna att skapa ett äldrecentra vid korsning Landsvägsgatan u»

Järnvägsgatan som ersättning för Lysekilshemmet. I sin motion yrkar de även att Lysekils
kommun samtidigt utreder möjligheterna att bygga om Lysekilshemmet till student och
ungdomsboende.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till Kommunstyrelsen och
Socialnämnden for yttrande.

Beredning

Motion från Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP), 2010-09-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 119.
Socialnämndensprotokoll 2010-12-14, § 187, med tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 201 1-10w19, § 120.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad socialnämnden anfört anse motionen
besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare:
J_

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 206

MOTION OM _ATT UPPFÖRA ETT ÄLDRECENTRUMDÄR BRANDSTATIONEN
lDAG ÄR BELAGEN
Dnr: LKS 10-321-739

Ann-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP) föreslår i en motion att kommunen ska
utreda om det är lämpligt att på sikt etablera ett äldrecentrum där brandstationen idag är
belägen. De föreslår även att kommunen ska utreda och föreslå lämplig plats för brandstation
samt att utredningarna ska utföras ur ett heihetsperspektiv.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Av socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att ett arbete pågår mellan Lysekils kommun
och Riksbyggen att bland annat lämna förslag på äldrecentrum och placering av

Lysekilshemmet. Brandstationens placering ingår inte i socialförvaltningens och
socialnämndens ansvars- och kompetensområde.

Beredning

Motion från Ami-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP)
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 122.
Socialnämndensprotokoll 2010-12-14, § 186, inkl. tjänsteskrivelse.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 119.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tilisocialnämndens yttrande avslå motionen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: , Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 207

YTTRANDE ÖVER PWC:S REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV
DELÅRSRAPPORT 2011-03451
Dnr: LKS 10-212-041

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

Kommunstyrelsen behandlade delårsrapporten vid sitt sammanträde 2011-10-05 och beslutade
föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad delårsrapport för perioden 2011-01-01-
08-31. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt nämnder och styrelser att for
resterande del av året upprätta och lämna in månatligabudgetuppfoljningai' med fokus på större
avvikelser och prognos för helåret 2011.

PWC har på kommunrevisionens uppdrag granskat delårsrapporten. Denna granskning har
sammanfattats i revisionsrapport 2011-10-06. Ekonomienheten har yttrat sig över

granskningsrapporten i tjänsteskrivelse 201 l-l 1-04.

Beredning

Granskningsrapport ñån PwC 2011-10-06.
Tfekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-1 1-04.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna ekonomienhetensyttrande.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra ät ekonomienheten att for att förbättra kommande
delårsrapporter och årsredovisningar fortsätta arbetet med de åtgärder som redovisats i
tjänsteskrivelsen.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Kommunrevisionen inkl. tjänsteskrivelse

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 208

MEDBORGARFÖRSLêGOM ATTSÄTTAUPP EN INFORMATIONSSKYLTOM
STENSORTERNAPÅ OVRE KUNGSTORGET
Dnr: LKS 11- l 83 -840

TerjeFredh, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-04-25 föreslagit, att kommunen sätter upp
en informationsskyltom stensorterna på övre Kungstorget. Kommunñillmäktigesordförande
har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Tfsamhällsbyggnadschefen ser positivt på medborgarförslaget och framför samtidigt att frågan
om att avsätta medel för en informationstavlafår prövas i kommande investeringsbudgetar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från TerjeFredh,Lysekil,2011-04-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-04-28, § 63.
TF samhällsbyggnadsehefenstjänsteskrivelse 2011-05-13.
Ledningsutskottets protokoll 201 1-10-19, § 128.

Yrkande

AimnCharlotte Strömwall (FP): att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att

behandlassamtidigt som motionen i samma ñuâga.

Kommunstyrelsens beslut

Koimnunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att

behandlassamtidigt som motionen i samma fråga.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 32 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§209

FOLKHÄLSOPLAN2012-2013
Dm: LKS 11-378-026

Folkhälsopolitiska rådet i Lysekils kommun arbetade vid sammanträde 2011-05-23 fram mål
och prioriterade områden för folkhälsoarbetet i Lysekil 2012-2013. Dessa mål och prioriterade
områden har sammanställts i en folkhälsoplan for Lysekils kommun som skall gälla 2012-
2013. Folkhälsopolitiska rådet antog planen vid sammanträde 2011-09-19 och beslutade
samtidigt att föreslå kommunfullmäktigeatt anta planen.

Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 2011-10-07 med förslag till folkhälsopian2012-2013.
Ledningsutskottets protokoll 201 1 -10-19, § 128.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta folkhälsoplan2012-2013 enligt upprättat förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: /, Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 210

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER
Dnr: LKS 11-

Komrnunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per 2011-10-1 1.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 129.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Kotnmunñllimäktige

Utdragsbestyrkande:

23 (30)

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§211

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG
Dnr: LKS ll-

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslag per
201 1-10-1 1

.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademedborgarförslag.
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 130.

Kommunstyrelsens Förslag tilikommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: ,a
i

Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN 1 Sammanträdesprotokoll 25 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§212

SAMMANTRÄDESKALENDER2012
Dnr: LKS 11-413-006

Kommunledningskontorethar utarbetat förslag till sammanträdeskalenderför 2012 enligt nedan:

 
  
  
 

 
 
 

 
 
 

KS
(onsdagar, om inte
annat anges)

KF
(torsdagar, om inte
annat anges)

_
_-
__ ”MARS

__“E”

(onsdag)I
_:

1 AUGSTI - 15 AUGUSTI i 30 AUGUSTI

22 AUGUSTI 5 SEPTEMBER l 27 SEPTEMBER

KS LU
(onsdagar, om inte
annat anges)

  14 DEC. 2011 4 JAN  
  
 
 

 ;änEEEwww
 

 
  
  

 
 

 
 

 7 NOVEMBER 29 NOVEMBER

H-
19 DEC 9 JANUARI 2013 i_
 

 
 

 

Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2011-11-04.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna sammanträdeskaiendernför KF 2012.

Justerare: ,v Utdragsbestyrkande:

/' : ›Ih 4:2.



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna sammanträdeskalendernför KS LU och KS 2012.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§213

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMMA FOLKHÄLSOINSATSER I LYSEKILS
KOMMUN 2012 - 2015
Dm: LKS 07-544-026

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän har 2011-10-31 beslutatom förnyat avtal
avseende gemensamma folkhälsoinsatsermed Lysekilskommun for perioden 2012-2015.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2011 processat avtalet med kommunchef,
folkhälsosamordnareoch politik. Folkhälsopoiitiskarådet har granskat avtalsforslaget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för perioden 2012-2015, 800 000 kronor per år, for
gemensamma folkhälsoinsatsel' i Lysekils kommun. Parterna svarar gemensamt for
finansieringenav:
I Insatser utifrån de gemensamt framtagna målen
I Lön och omkostnader fören heltid folkhälsosamordnare.

Fördelningsprincipen for finansieringenär ltälften vardera för hälso- och sjukvårdsnämnden och
kommunen.

Avsiktenmed avtalet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre
resursutnyttjande och större genomslagskraft.Folkhälsoarbetetskall innehållamåiinriktade och
organiserade hälsofrämjande och primärpreventiva insatser riktade tillbefolkningsgruppereller
samhälle.

Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 2011-11-01 med förslag till avtai.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och teckna avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i
norra Bohuslän avseende gemensamma foikhälsoinsatsei' for perioden 2012-2015.

Beslutet skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän.
Folkhälsosamordnaren

Justerare: ,a Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 214

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll- 201 l-l0-19.
Ekonomiutskottetsprotokoll e
Kommunstyrelsens ordförande e nr 1 1-14/2011
Kommunchefens delegationer m nr

Administrativechefens delegationere nr 15-16/2011
Ekonomichefens delegationer -

Näringslivschefens delegationer-
Samhällsbyggnadschefensdelegationernr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 14 november2011.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 (30)
Kommunstyrelsen 2011-1 1- 14

§ 215

WFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande informerarom följande ñågor:

o Utredning om utskeppning av järnmalm (slig) via Brofjorden.

c Seabased fortsatta verksamhet.

o Industriområdet Dalskogen 3.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 (30)
Kommunstyrelsen 2011-11-14

§ 216

ANMÄLNINGSÄRENDE

Följande ärende anmäles:

Kammarrättens beslut 2011-1048 om prövgingstillstånd ä laglighetsprövning av

kommunfullmäktigesbeslutom aktualiseringen av OP (dnr LKS 10-60-212).

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:
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