
1(16)
E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KoNi M U N
KORIHNIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 

Sammanträdestid: 2011-11-16 ki 08.30 m 17.30

Lokal: Borgmästaren

Besiutande
Ledamöter: Partiersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf
Yngve Larsson (FP)
Margareta Lundqvist (S)
Jan-OlofJohansson (S)

Tjänstemän:

Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr.
Anna Wredendaf, kommunsekreterare

 
Sekreterare:

Inge ldsorzlf

RolandKarlsson

  J' __.Ordförande och justerare:

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyreisens ledningsutskott
Förvaringsplats: Kommunkansliet

Sannnanträdesdatum: 201 1-1 1-16 .Tusteringsdatumz 201 1-1 1-29

Ansiagsdatum: 2011-11-29 AnÃ/gá/snedtggêlsnde:
y

i / , _

l

Bevis om tillkännagivandeav justering: .
f.

. . . . . . ..

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2011-11-16 2 (16)

Övriga närvarande

Roland Persson, chef arbetsmarknadsenheten,§ 148
Bengt Mattson, avdelningschef IFO, § 148
Roland Matsson, gymnasiechef, § 148
YvonneMartinsson, AF-chef, § 148
Jeanette Lindgren, printärvårdschet] § 148
Michael Johansson, näringslivschef, § 147-148
Markus Ternstedt, Bynet, § 147
Cia Lantz, projektledare, § 148
Per Nadén, arkitekt, § 148
.TOSBñH Kaldo, plan- , bygglov- och mätenhetschef, §§ 141-142, 149
David Engström, planarkitekt,§ 141-142, 149
YlwaLarsson, plantekniker, § 141-142, 149
Olof Österberg, Itamnchef, §§ 148, 150-153
Sara Ohlsson, mark-och exploateringsingenjör, §§ 143-144, 148, 150, 153
Mats Tillander,tf santhällsbjrggnadschef,§ 148
Maria Vikingssolt, samhällsbyggnadschef, § 148
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§141

DETALJPLANFÖR BANSVIKSBROTTET,DEL AVKRONBERGET 1:82 M.FL
Dnr: LKS 11-253-214

Ett program till detaljplan för Bansyiksbrottet var utskickat for samråd under tiden 21 maj - 5
juli 2010. Synpunkterna sammanställdes och bemöttes i en redogörelse for programsamråd
som godkändes av Miljö- och byggnadsnämnden2010-09-30.

En Samrådshandling har därefter utarbetats i samarbete mellan Norconsult och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av sammanlagt ca

50 bostäder i det gamla stenbrottet samt bostäder och lokaler för Verksamheter mot

Bansviksgatan. Man föreslår att bebyggelsen utformas som två terrasshus i stenbrottet.
Närmast Bansviksgatan föreslås lägre bebyggelse som i skala harmonierarmed bebyggelsen i
Gamlestan.

Beslutsunderlag

Samhä]lsbyrggnadsföiyaltningenstjänsteskrivelse 201 1-1 l -04.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att detaljplanen skall skickas ut för samråd enligt 5 kap 20 § plan-
och bygglagen (PBL).

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§142

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FOSSA 1:206, VATTENTORNET I
RÅGÅRDSVIK,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 05-423-214

Ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Fossa 1:206 (VattentornetRågârdsvik) var ute på
samråd mellan 9 december2005 - 25 januari 2006. Planarbetetfortsattes sedan aldrig. På grund
av den långa tid som passerat sedan samrådet bör befintlig Samrådshandling uppdateras.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-06-10 att befintlig Samrådshandling ska
uppdateras.

Enligt gällande detaljplan får fastigheten Fossa 1:206 användas till kontor och
representationslokaler med övernattningsinöjlighet. Föreslagen ändring av detaljplanen
innebär att fastigheten får användas för kontor och bostad.

Beslutsunderlag

Sainhällsbyggnadsfönraltningenstjänsteskrivelse 201 1-1 l-02.
Planbeskrivningkoncept
Tillägg tillplanbestännnelserkoncept
Genomförandebeskrivniiigkoncept
Kartbilagatillhörandeplanbestämmelserkoncept
Gällande detaljplan För fastigheten, Sö48
Grundkarta med markeringav det område som berörs av planändringenkoncept

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet beslutar att detaljplanens genomförande inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkanvarför en särskild miljökonsekvensbeskrivninginte behöver upprättas.

Ledningsutskottet beslutar att skicka ut planen på samråd enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen
(PBL).

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§143

PRIS FÖR INDUSTRIMARKFÖR DALSKOGEN 3
Dnr: LKS 11-393-253

Konnnunfulhnäktige antog tmder' 2010 detaljplanen för industri- och verksamhetsonnådet
Dalskogen 3. Detaljplanen innebär att cirka 20 000 m2 industrimarki ett bra läge tas fram.

Eftersom marken inom del av området var sättningsbenägen har den belastats för att

sättningarna ska tas ut innan byggnationenpåbörjas.

Återstående arbeten år anläggandet av gata, VA, belysning nun. inom den östra delen av

området. Dessa arbeten har kostnadsberäknatstill cirka 6,8 miljoner kronor. Hittills utförda
arbeten uppgår till 2,9 miljoner kronor inkl. kostnader för mark och detaljplan.
Kommunstyrelsen tog beslut 2010 om att dra ñarn vatten- 0011 avlopp till den angränsande
fastigheten Ulseröd 2:l16. Kostnaden för Vrå-anslutningen samt utbyggnad av en eventuell
gc-xiäg inom området är kalkyleradtillytterligare 1,l miljonkronor.

Upphandling av entreprenör planeras ske våren 2012. Byggstart sker i augusti 2012 och
området år färdigställt våren 2013. Inga ytterligare åtgärder sker i kortnnultal regi på
tomtmark.

För att bekosta utbyggnaden med intäkter från markförsäljningoch VA-anslutningarerfordras
att markpriset fastställs till 495 kr per n 2.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-10-18.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt återrernittera ärendet till samhäl1sbyggnadsförxraltningen för att
undersöka möjligheterna att utöka markenför industriändamåli detaljplanen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforxraltningen
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§144

FÖRSÄLJNINGAV FASTIGHETENBRÄCKE 1:73
Dnr: LKS 09-362-252

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under senare år fått ett flertal förfrågningar angående
Försäljning av fastigheten Bräcke 1:73. Förvaltningen har utrett förutsättningarna för en

försäljning och anser att fastighen bör säljas för att återföras till Bräcke 1:33 som den en gäng
exproprierades från.

1921 exproprierade Brastads kommun ett mindre område i Lahäiia, syftet med
expropriationenvar att använda området som lastagepiats. Av okänd anledning blev gränserna
inte till fullo fastställda. Det faktum att gränserna inte har fastställts innebär att vi inte med
säkerhet vet om det ingår något xrattenområde till fastigheten eller hur stort det är.

Förvaltningen anser att Bräcke 1:73 bör säljas för att genom fastighetsreglering återföras till
Bräcke 1:33. Ägaren till Bräcke 1:33 är en av de sju intressenter som har kontaktat
komnranen. För att kunna sälja tiil någon annan intressent :näste fastighetens gränser
fastställas i en separat lantmäteriförrättning. Det finns viss risk att det inte ingår Iiågot
vattenområde vilket innebär att möjligheten att nyttja fastigheten blir begränsad. Bräcke 1:73
ligger inte inom strandskyddat område och omfattas inte av Iiågon detaljplan. Om fastigheten
får bebyggasmed sjöbod avgörs i bygglovsprövningen.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-10-10.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt inte genomföra föreslagen fastighetsreglering.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samtliga intressenter genom samhällsbyggnadsförvaltningen
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§14S

AVTALOM MEDFINANSIERING AVSEENDEHÄLSOKÃLLANS VERKSAMHET
Dn1': LKS 11-370-026

Hälsokällan verkar för att skapa goda Förutsättningar för barn och ungas hälsa i Fyrbodal
genom utveckling av hälsopedagogisk verksamhet. Verksamheten startade som ett treårigt
projekt 2003 för att 2008 övergå till att bli en fast verksamhet under med Fyrbodals
konnnunalförbund som huvudman. Hälsokällan en viktig resurs för Lysekils kommun i
arbetet för att utveckla och stärka det lokala hälsofrämjande arbetet för barn och unga i
Lysekil. Genom Hälsokällan får Lysekils kommun också en aktiv del i
Fyrbodalsgemensammaprojekt och nätverk.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har hittills stått för en större del av Hälsokällans finansiering.
Fyrbodals kommuner har medfinansierat verksamheten men förhållandet har inte reglerats i
ett tydligt och tidsavgränsat avtal.

I samband med förnyat avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Fyrbodals
konnnunalförbund därför att förhållandena regleras på ett tydligare och bättre sätt till alla
parters fördel.

Enligt förslag inför kommande avtal finansierar' Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälsokällan
med lMkr. Övrig finansiering, 550 tkr, sker med hjälp av kommunerna i Fyrbodal. Lysekils
konnnuns belopp for medfinansieringuppgår till 26 835 kr. Summan är baserad på antalet 0-
17 åringar* i konnnuiren.

Lysekils kommun har sedan Hälsokällans start ställt sig positiva till medfinansiering. 2007-
09-19 beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att finansiering av Hälsokällan ska ske
med folkhälsomedel. I och med regleringen bör ett förtydligande göras för Lysekil kommuns
del att finansiering av Hälsokällan ska ske med kommunala medel och inte med de
folkhälsomedel som kommunen genom folkhälsoavtal rekvirerar från Hälso- och
sjukvårdsnämnden. När budget för folkhälsoarbetetbereds ska därför en post för Hälsokällans
delfinansiering finnas med så att inte finansiering sker med Hälso- och sjukvårdsnämndcns
resurser. Alternativet är annars att finansiering av Hälsokällan görs av en förvaltning,
förslagsvis Bildiringsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunalförbundetFyrbodal 201 1-09-14 med bilagor.
Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 201 l-l l -Ol

.

Ledningsutslçottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att Lysekils kommun fortsättningsvis medfinansierar Hälsokällans
verksamhet.
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Ledningsutskottet beslutar att finansiering av Hälsokällan görs inom folkhälsoverksaxnheten
och med de medel som kommunen budgeterai för folkhälsoarbete och att beakta detta i
kmmnandebudgetarbete.

Beslutet skickas till

KonaznunalforbundetFyrbodal
Fo1khäls0san1ord11aren
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§145

POLICY FÖR MUTOR, BESTICKNING OCH BISYSSLOR FÖR LYSEKILS
KOMMUN OCH DESS BOLAG
Dnr: LKS l 1421-029

Kommunen har under åren uppmärksarmnat bestickning och mutlagstiftningerz vid olika
tillfällenmen inte gjort något samlat policydoktlment förrän nu. De olika affärerna avseende
mutor, bestickningoch otillåtnabisysslor inom den offentliga sektorn som ttppmärksannnats i
media gör att det än viktigare att kommunen och de kommunala bolagen får en skriftlig
policy.

Policyn har tagits fram och Varit uppe för information och ute på remiss i
tjänstemannaledningsgruppenfor både kommunen och de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag

Inköpssainordnarens tjänsteskrivelse 201 1-11-07 med förslag tillpolicy.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet till ekonomienheten for kompletterande
utredning.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten/Inköpssamordnaren
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§ 147

BREDBANDSUTBYGGNADPÅ LANDSBYGDEN
Dnr: LKS 10-304-269

Näringslivsenheten har på uppdrag av konnnunfullmäktige undersökt möjligheten till
bredbandsutbyggnadpå landsbygden.

Markus Ternstedt, Bynet och näringslivschef Michael Johansson informerar om genomförd
utredning.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna inf0rn1ati0nen.

JUSTERING Sign:
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§ 148

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Lokal ledningsgrupp

Roland Persson, enhetschef För arbetsmarknadsenheten informerar om det aktuella
arbetsmarknadslägetoch arbetet med att anordna praktikplatser.

Bengt Mattson, avdelningschef IF0, informerar arbetet kring försörjningsstöd, arbetet med
flyktingaroch ñamtiden för projekt Arken.

Yvonne Martinsson, arbetsförmedlingen, informerar om arbetsmarknadsläget och olika
åtgärdsprogram samt samarbetetmed IF0 och AME.

Jeanette Lindgren, primärvården, informerarom aktuella iiågor.

Arrendeavtal för småbåtshamn vid Pinneberget,Fiskebäckskil

Mark- och exploateringsingenjör Sara Ohlsson informerar om förslag till arrendeavtal samt

stadgar för båtföreningen.

Miljömålför Lysekilskommun

Miljöchef Per Olsson och ntiljöinspektöi' Christina Andersson informerar om förslag till
revidering av miljömålenför Lysekilskoimnun.

Driftavøtal för gata/paiii-verksamheten

Samhällsbyggnadscltef Maria Vikingsson informerar om genomförda överläggningar med
LEVA i Lysekil AB och förlängning av driftavtalet avseende gata/park. Frågan kommer att
tas upp i bolagsdialog 22 itoveniber. Förvaltningen återkomma till ledningsutskottet
alternativt ekonomiutskottet.

Upplevelsecentrum

Projektledare Cia Lantz och arkitektPer Nadén inf01^n1erar om den pågående utredningen om

etableringen av ett Upplevelsecentrum. Ev. informationtillkonnnunstyrelsen 7 december.

Köp av mark- fastigheten Slättna

Konnnunstyrelsens ordförande informerar om en förfrågan från ägaren till fastigheten Slättna
1:59 om att få köpa mark för att kunna genomföra en utbyggnad på sin fastighet.
Fastighetsägaren hänvisaas tillatt söka förhandsbesked för bygglov.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.
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§149

PLANÄRENDEN

Samhällsbyggnadsförxwaltningens planenhet informerar om ansökningar om planbesked,
pågående arbete lned detaijplaner, bLa. Lyckan, Fiskebäck. 1:283, Slättexrallen, Hoiländaröd
samt pågående planarbete i Norra och Södra 1121111112311.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar infonnatienen.
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§ 150

ARRENDEAVTALFÖR SJÖBODAR I VALBODALEN
Dnr: LKS 11385-325

Hamnchefeia har arbetatet med att finna en alternativ lokalisering av Sjöbodar för de båda
fiskare som har lätt lämna lokaler på Kolholmarnap.g.a. MlTABzs expansion. Fiskarna har
önskemål om att få etablera nya Sjöbodar i norra delen av Valbodalen och att teckna ett
arrendeavtal med kommunen.

Samtidigt redovisas skrivelser från Valbodalens & Långeviks båtägarförening samt två
företagare i Valbodalensom avstyrkeren etablering av sjöbodarna i området.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Valbodalen& LÅngeviks Båtägarförening 2011-10-10.
Skrivelse från LysekilsBåthus AB 201 l-l0-10.
Skrivelse från Apelmans Båtsnickeri 2011-10-10.
Skrivelse från fiskare Christer Åkerblom 2011-10-14.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra ät samhällsbyggnadsförvaltningen att teckna
arrendeavtal med berörda fiskare på aktuell plats i Valbodalen under de förutsättningar som

redovisats.

Beslutet skickas till

Sarnhällsbyggitadsförvaltningen/mark-och exploatering
Hamnchefen
Valbodalen& LångeviksBåtägarforenizig
Lysekils BåthusAB
Apelmans Båtsnickeri
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§ 151

FÖRSÄLJNINGAV PASSAGERARFARTYGETCARL WILHELMSSON
Dnr: LKS

Västtrafik AB har framfört önskemål om att få köpa passagerarfartyrget Carl Viilhelmsson.
Förslag tillöverlåtelseaxrtal redovisas.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt hamnchefen att genonárföra en fördjupad utredning
kring en ev. överlåtelse och dess konsekvenser med målsättningen att kunna behandla ärendet
på konnnunstyrelsens sammanträde201 1-12-07.

Beslutet skickas till

Hamnchefen
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§152

TAXA FÖR SMÄBÅTSHAMNSVERKSAMHETEN2012
Dnr: LKS

Hamnchefen redovisar förslag till taxa för småbåtshamnsverksamheten2012. 1 förslaget har
beaktats det eftersatta underhåll som har konstaterats på vissa bryggor och övriga
anläggningar inom erksamheten.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet tillstyrker förslaget och uppdrar åt hamnchefen att slutföra arbetet med
taxan tillkommunstyrelsens sammanträde201 1- 1 2-07.

Beslutet skickas till

Hamnchefen
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§ 1.53

ARRENDEAVTALFÖR BÄTHAMN ”HÄLAN” VID SKALHAMN
Dnr: LKS

Konrmunstyrelsens ordförande infornrerar* om en förfrågan ñån båtägarföreningen ”Hålan”
om att får teckna ett arrendeavral med kommunen för onrrådet.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar an ge samhällsbyggnadsfürvaltningen i uppdrag att upprätta
förslag tillarrendeavtal för onrrådet.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/rnark-och exploatering
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