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Sammanträdestid: 2011-12-07 kl 09.00 - 16.50

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Hans Nordlund (M)
Mats Karlsson (M), 1:e Vice ordf
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Kent Olsson (M)
KlaswGöran Henriksson (S)
Margareta Lundqvist (S), §§ 218 - 221
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Didriksson-Buroher
Bo Göthesson, §§ 222 - 238
Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef, §§ 218-221
01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

Torbjörn Stensson (S)
Ann-Mari Söderström (S), §§ 218 - 221
Bo Göthesson (S), §§ 218 - 221
Per-GunnarAhlström (K)
Håkan Smedja(V)
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Inge Löfgren

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 201 1-12-07

Anslagsdatum: 201 1-12-13

Bevis om tillkännagivandeav justering:

Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
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Sammanträdestid: 2011-12-07 kl 09.00 - 16.50

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Hans Nordlund (M)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Aim-Mari Söderström (S), §§ 218 - 221

Yngve Larsson (FP) Bo Göthesson (S), §§ 218 - 221
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Per-Gunnar Ahlström (K)
Kent Olsson (M) Håkan Smedja(V)
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S), §§ 218 - 221
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidriksson-Burcher
Bo Göthesson, §§ 222 - 238
Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef, §§ 218-221
Ola lngevaldson, administrativ chef, sekr.
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Övriga närvarande

Michael Johansson, näringslivschef, § 218
Cia Lantz, projektledare, § 218
Per Nadén, arkitekt, § 218
Soña Angel, utredare, § 218
Tore Johansson, Riksbyggen, § 222
Olof Österberg, hamnchef, §§ 229, 232-235
Sara Ohlsson, mark-och exploateringsingenjör, § 232

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 218

INFORMATION OMARBETETMED IRPLEVELSECENTRUM

Projektledare Cia Lantz samt Per Nadén och Soña Angel informerar om arbetet med
upplevelsecentrum.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 219

GENOMFÖRANDE AV HAMNUTREDNINGENS FÖRSLAG - OMBILDNINGTILL
LYSEKILSHAMNAR AB
Dnr: LKS 08-396-825

Kommunfullmäktige behandlade vid sitt sammanträde 2011-06-22 den genomförda
utredningen om hamnverksamheten och småbåtshamnarna. Kommunfullmäktige fattade
följande beslut:

e Kommunfullmäktigebeslutaratt bildaen styrgrupp för ombildningentillLysekils
Hamnar AB enligt utredningens förslag.

e Kommunfullmäktigebeslutaratt ge styrgruppen i uppdrag att genomföra
ombildningenenligt utredningens förslag.

e Kommunfullmäktigebeslutaratt ombildningenskall träda i kraft 2012-01-01 med
planerat beslut i kommunfullmäktige i november201 l.

e Kommunfullmäktigebeslutaratt ge styrgruppen i uppdrag att föra en dialog med
referensgruppen för småbåtshamnsföreningarnaLinder uppdragets genomförande.

o Kommunfullmäktigebeslutaratt som ett första steg föra samman verksamheternai
LysekilsHamn AB, KolholmarnaAB och Småbätshamnai'inkl. gästhanmai*under en

ledning med en administrationfrom. 201 1-09-01.

Styrgruppen, som bestått av presidierna i LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB, påbörjade
sitt arbete under augusti. Berörda VDzar saint kommunehefen och administrative chefen har
också deltagit i arbetet med biträde av Göran Johansson, KPMG. Styrgruppen har haft
regelbundnamöten under hösten. Parallellt har botagens VDzararbetatmed förberedelserna för
ett samgående mellan bolagen. En viktig del i detta arbete har varit att utarbeta en realistisk
budget för det sannnanslagnabolaget 2012. En inventering har också genomförts över aktuella
avtal som berör området avseende byggnader, markområdenoch kajer.

Representanter för småbåtshamnsföreningarna i kommunen har också informerats vid flera
tillfällenom arbetets gång. Personal nån Lysekils Hamn AB har under sommaren och hösten
regelbundet utfört arbetsuppgifter i sinåbåtshannisverksamheten. Inom rederiverksamheten har
Västtrafik ñamfört önskemål om ett Övertagande av fartyget Carl Viiiihelmsson och ett förlängt
driftavtat. Dessa ärenden behandlasav konnnunstyrelsen 2011-12-07.

Övervägantlen
Den upprättade budgeten för kommande år visar på ett betydande underskott för den samlade
verksamheten trots att nya kunder tillkommit i onlrådet, bla Byggmax. Styrgruppen förordar
dock, att bolagen ges möjlighet att verka även under år 2012. Intäkterna bedöms som försiktigt
budgeterade och den finns tecken som tyder på att nya kunder och redan etablerade kunder
tillkommer eller utökar sin verksamhet. Driftorganisationen har successivt anpassats och

.lusterarm Utdragsbestyrkande:
/A
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bedöms i stort ha den utformning som krävs för att kunna ge en bra service i området. Dock
behöver ytterligare rationaliseringai'ske i ledningsstrukturen för att minimera suboptimering.

Bolagens styrelser måste också få ett tydligt uppdrag att söka finna samarbetspartners/delägare
och man bör inte heller vara främmande för att kunna diskutera en avyttring av hela

driftorganisationen. För att kunna möjliggöra och underlätta en sådan process förordas att en

fusion mellan LysekilsHamn AB och KolholmarnaAB inte genomförs f.n.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 201 l-l2u02.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill förvaltningens förslag.

Klas-Göran Henriksson (S): ändring i förslaget till styrelsesammansättning, att styrelsen skall
ha tre ersättare.

Inge Löfgren (MP): att avvecklahandelshamnsverksamheteni LysekilsHamn AB.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag till styre]sesannnansättningmot Klas-GöranHenrikssons
ändringsyrkandeatt tre ersättare skall utses i styrelsen.

Proposition på förvaitningens förslag i övriga delar mot Inge Löfgrens yrkande att avveckla
handelshamnsverksamheteni Lysekiis Hamn AB.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till styrelsesammansättning mot

Klas-Göran Henrikssons ändringsyrkandeatt tre ersättare skall utses i styrelsen och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaKias-GöranHenrikssons ändringsyrkande.

Ordföranden stäiler proposition på förvaltningens förslag i övriga delar mot Inge Löfgrens
yrkande att avveckla handelshamnsverksamheten i Lysekils Hamn AB och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunñillmäktigebeslutarmed ändring av beslutet 2011-06-22, att bolagen LysekilsHamn
AB och KolholrnarnaAB bibehållssom separata bolag tillsvidare.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige beslutar att låta ändra ägardirektiven for de båda bolagen i enlighet med
föreslagen inriktning och att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta forslag på förändringar att
behandlaspå kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2012.

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga nuvarande styrelser i Lysekils Hamn AB och
Kolholmama AB och inrätta en ny styrelse som är densamma för Lysekils Hamn AB och
KolholmarnaAB.

Kommunfullmäktigebeslutaratt styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt styrelsen att utse en VD som leder verksamheten i
såväl LysekilsHamn AB som KolholmarnaAB

Kommunfullmäktige beslutar att en samlokalisering av ledning och personal skall ske i
nuvarande LysekilsHamn AB:s lokaler.

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga avtal inom det aktuella geografiska området skall
uppdateras i den ordning som är möjlig utifrån avtalens konstruktion.

Kommunfullmäktige uppdrar åt styrelsen att kontakta de aktörer inom området som saknar
avtal for reglering av villkorsom skall träda i kraft snarast, dock senast l aprii 2012.

Kommunfullmäktige beslutaratt ge styrelsen i uppdrag att anpassa bolagen till den karaktär av

uppdrag och verksamhet som bedrivs i det geografiska området.

Kommunfullmäktigebeslutaratt styrelsen for Lysekils Stadshus AB månadsvis skall tillställas
redovisningar över hur arbetet fortlöper.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 220

DETALJPLAN OCH EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV EVENSÅS 1:4,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 09-429-214

Ett förslag till detaljplan för del av Evensås 1:4 har varit utställt under tiden under tiden 201 l-
06-08 till 2011-07-06. Detaljplanen skickades till länsstyrelsen, centrala organ, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista.

Inkomna synpunkter under utställningen finns sammanfattade och kommenterade i bilagt
trtställningsutlâtande. Inkomna synpunkter föranledde enbait redaktionella ändringar av

detaljplanen.
l samband med antagandet av detaljplanen skall ett exploateringsavtal Inellan Lysekils
konnnun och exploatören godkännas av konnnunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadstörvaltniiagenstjänsteskrivelse 201 1-1 1-25.
Utställningsutlåtande
Plankarta
Illustrationskaita
Sektioner
Planbeskrivning
Genomtörandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Exploateringsavtal

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att Lappdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att komplettera
exploateringsavtaletmed ett förtydligande avseende den det av VA-arlläggningeirsom skall övertas av

LEVA.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för
del av Evensås 1:4, Lysekilskommun.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna och anta detaljplan för del av Evensås 1:4, daterad
2011-11-24 enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsens beslut

Konununstyrelsen beslutar att uppdra åt samhäklsbyggnadstöivaltningen att komplettera
exploateringsavtaletmed ett förtydligande avseende den del av VA-airläggixingen som skall övertas av

LEVA.

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§221

ANSÖKAN OM PLANBESKED .- SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:283 ”LYCKAN”
Dnr: LKS 11-41s-219

Ansökan om planbeskedhar 2011-11-08 inkommit ñån Marianne och PatrickDenholm. De
sökande önskar Lzppföra en ny detaljplan för Skaftö-Fiskebäck1:283 för att därigenom
möjliggöra nybyggnad på den ca 3300 kvm stora fastigheten, med en till två nya bostadshus för
helårsboende. De sökande uppger att de gärna villbo kvar i Fiskebäckskilmen önskar en

mindre och mer lättskött bostad och trädgård till sig och om möjligt ytterligare en bostad tillett

av sina barn. Sökandena har även inkommit med en skiss på ett förslag tillplaceringav ny
bostad. De ser gärna att ny bebyggelse placerasoch utformas för att uppfattas som ett annex till
huvudbyggnaden, likt den förvaltarbostad som tidigare legat på fastigheten.

Kommunen har vid ett par tidigare tillfällenhanterat förfrågningar kring ny bebyggelse på
fastigheten. Dessa avslogs då med motiv som ñämst rörde intressekonfliktmed
omkringliggandeverksamheter. Sökanden villnu få ärendet prövat igen eftersom
förutsättningarna delvis förändrats i och med detaljplanen för ”VandrarhemLyckans Slip”
14844381, som vann laga kraft under 2010.

Det befintligabostadshuset, kallat ”Lyckan”, är ett stort välbevaratkaptenshus. Byggnaden
omnämns särskilt ikommunensKultunniljövårdsprogramoch har belagtsmed Q i gällande
detaljplan 1484-P9l-5 från 1991. Q innebär att området ska utgöra reservat för befintlig
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att ny bebyggelse inte får uppföras. Det anges dock
varken i Kulturmiljövårdsprograinmeteller i planbeskrivningenvad det är, förutom själva
byggnaden som sådan, som är kulturhistoriskt värdefullt. Den juridiskaverkan av

bestännnelsenär bl.a. därför relativt svag. Något avtal kring rivningsförbud eller dylikt finns
heller inte tecknat med fastighetsägarna.

Kontakt har tagits med Lars Rydbompå Bohusläns museum för att resonera kring
möjligheternamed ny byggnation inom fastigheten och dess eventuella påverkanpå det
kulturhistoriska värdet. Om ny byggnation förläggs längre österut inom fastigheten, än

fastighetsägarnasforslag, och på ett sådant sätt att den inte visuellt stör den befintliga
byggnaden så anser Lars att byggnationkan vara möjlig. Läge och utformning måste dock
studeras noggrant i ett eventuellt fortsatt planarbete.Lars ser en brist i att Q-bestämmelsen i

detaljplanen aldrig följdes upp och ser därför en möjlighet att göra på ”rätt sä ” om

detaljplanen görs om. Först då finns en verkligmöjlighet att ordentligt skydda och bevaraden
befintligabyggnaden.

l gällande detaljplan är fastigheten även belagdmed bestämmelsenGe, som innebär att särskild
hänsyn ska tas till de geotekniska förhållandenavid förändring. Området är enligt uppgift
skredbenägetoch vid ett eventuellt planarbeteså måste geoteknisk utredning som föreslår
lämpliga åtgärder utföras.

Angränsande till fastigheten ligger dels restaurang Brygghuset och dels Lyckans slip, som

bedrivervarvs- och småbåtsverksamhet.För onnådet norr om fastigheten så har en ny
detaljplan for ”Vandrarhem Lyckans Slip” upprättats. Den möjliggör vandrarhem, hotell och
konferens istället for den tidigare varvsverksamheten.Byggrätten närmast Skaftö-Fiskebäck
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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1:283 medger dock fortsatt småindustri som ej får vara störande för omgivningen. Idag är där
enligt uppgift ett. mastskjul. Ingen övrig bostadsbebyggelse finns inom området som domineras
av Lyckans Slips verksamhet. Sökanden uppger att det, trots en tidvis mycket livlig och
omfattande verksamhet, inte har uppstått störningar av allvarlig att. Vid gjorda bullerniätningar
har, enligt fastighetsägarna, konstaterats att det bullrar mer från Fiskebäckskilsvägenän från
verksamhetenpå varvet. Fastighetsägarnauppger också att de störs mer av den tunga trafiken
som tttnyttjar infarten tillområdet söder om aktuell fastighet.

Samliällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2011-11-24 föreslagit att ansökan om

planbeskedskall avslås.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 201 1-1 1-24.

Roland Karlsson (FP): avslag på förvaltningens förslag och i stället-

att beviljaansökan om planbeskedför fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:283

att detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrannnetför detaljplaner och att arbetetmed
detaljplanen startar tidigast 2012-08-01.

att ett detaljplaneaxrtal mellan den sökande och kommunen ska upprättas samt att den sökande
bekostarplanarbetetoch anlitar en konsult som arbetar fram planhandlingar.

att avgiften för pianbeskedetfastställs till 8 560 kr enligt gällande taxa. Beloppet baseras på att åtgärden
anses vara enkel.

Yngve Berlin (K): bifalltill förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Yngve Berlins yrkande om bifall till förvaltningens förslag mot Roland
Karlssons yrkandeom bifall tillansökan om planbesked.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkande om bifall till förvaltningens förslag
mot Roland Karlssons yrkande om bifall till ansökan om planbesked och finner, att

kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland Karlssons yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt bifallaansökan om planbeskedför fastigheten SkaftÖ-Fiskebäck
1:283.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen beslutaratt detaljplanen ges prioritet 3 i arbetsprogrammetför detaljplaner
och att arbetet med detaljplanen startar tidigast 2012-08-01.

Kommunstyrelsen beslutaratt ett detaljplaneavtal mellan den sökande och kommunen ska
upprättas samt att den sökande bekosta planarbetetoch anlita en konsult som arbetar fram
planhandlingar.

Kommunstyrelsen beslutaratt fastställa avgiften för planbeskedettill 8 560 kr eniigt gällande taxa.

Beloppet baseras på att åtgärden anses vara enkel.

Beslutet skickas till

Sökanden
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 222

FRAMTIDA ÄLDREBOENDE - OM- OCH TILLBYGGNAD AV
STÅNGENÄSHEMMET
Dnr: LKS 09-447-293

Lysekilskommun och Riksbyggen inledde under 2010 ett nära samarbete om utveckling och
förnyelse av kommunens äldreboenden vid Stångenäshemmet och Lysekilshennnet.
Samarbetetär organiserat via en kooperativ hyresrätts-föreningsom bildadesunder 2010 och
som nu äger och förvaltar de två aktuella fastigheterna.

Sedan den kooperativa hyresrättsföreningen bildadeshar ett utvecklingsarbetepågått inom
föreningens ram, (enligt KF :s beslut § 82 2010-06-23) som nu lett fram tillett förslag till
åtgärder på Stångenäshemmet, som redovisas i denna handling och som underläggs för
erforderliga kommunala beslut.

Parallelltpågår arbete med Lysekilshennnet,men detta projekt är i dagsläget inte klan och
kommer att presenteras som etapp II när Stångenäsprojektet är under genomförande.

Förslaget tillom- och tillbyggnadav Stångenäsheimnet innebär en totalt genomgripande
omdaning av nuvarande anläggning. Då befintliganläggning är i ett mycket dåligt tekniskt och
verksamhetsmässigtskick är förslaget tillåtgärder mycket omfattande, och kommer att skapa
en modern och långsiktigtanvändbar fastighet som kommer att främja en rationell och
kostnadseffektivverksamhet samt skapa mycket tina boendemiljöer.

Förslaget innebär att fyra avdelningar skapas för vård och omsorgsboende med 10 bostäder i

respektive avdelning. En av avdelningarnakommer att vara en nybyggnad. Vidare utökas
antalet trygghetsbostäder från 11 till 14 st. genom att vissa nuvarande lokalytortas i anspråk
för detta ändamål.

Åtgärderna på Stängenäshemmet är kostnadsberäknadetill90 mkr inkl. ej avdragbar moms och
är helt finansierademed lån. För att föreningen skall erhålla nödvändig finansieringkrävs en

kommunal borgen som säkerhet. Hyresnivån för en vård och omsorgsbostad är beräknadtill
6 200 kr/månad med inflyttningetappvis under hösten/vintern2012/13. Hyran för en

trygghetsbostad är beräknadtill 6 500 kr/månad med samma intlyttningstid.

Kommunens nettokostnad för bruket av samtliga planerade lokalerpå Stångenäshemnret
uppgår till2,1 mkr per år och bekostasur socialnänmdensbudgetanslag. En omfördelning av

anslag sker inom nämndens ansvarsområden.

Föreningen föreslår Lysekilskommun att uppdra till föreningen att genomföra presenterat
förslag. Förslaget är förankratmot fackligaorganisationer och pensionärsorganisationervia det

projektarbetesom nu pågått sedan 2009.

Värd- och omsorgsnämnden har vid sammanträde2011-11-25 tillstyrktombyggnadsförslaget.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag

Skrivelse från RKHF Lysekilsäldrebostäder2011-11-11 med bilagor.
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2011-11-25, 104.

Yrkanden

Jan- OlofJohansson (S): bifall till framställningenmed tillägg,att Lippdra åt mF Lysekils
äldrebostäderatt tillsammansmed kostenheten undersöka om Stångenåshenunets kök kan
täcka både omsorgens och skolans behov.

Propositionsordning

Proposition på tiarnställningenfrån RKHFLysekilsåldrebostäder.

Propositionpå Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på framställningen från RKHF Lysekilsäldrebostäderoch
finner, att kommunstyrelsen beslutarföreslå kommunfullmäktigeatt bifallaframställningen.

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandeoch finner, att

kommunstyrelsenbeslutarbifallayrkandet.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt RKHF Lysekilsäldrebostäderatt genomföra
presenterat ombyggnadsförslag för Stångenäsheimnet som innebär att kommunens långsiktiga
behov av vård och omsorgsboende och trygghetsboende tryggas i Brastads omvårdnadsområde.

Kommunfullmäktigebeslutaratt lämna kommunal borgen tillRKHF Lysekilsäldrebostäderpå
den totala finansieringenav om- och tillbyggnadenav Stångenäshemmetom högst 90 nmkr.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt RKHF Lysekilsäldrebostäderatt tillsammansmed
kostenheten Lindex-söka om Stångenäshemmets kök kan täcka både omsorgens och skolans
behov.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
RKHF Lysekilsäldrebostäder
Samhällsbyggnadsforvaltniligen/Kostenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 223

TIMTAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNAQSNÄMNDENSTILLSYN OCH
UPPDRAGSVERKSAMHETINOM MILJÖOMRÅDET I LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-420-406

I Lysekils kommuns taxor för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn inom miljöområdet är
tillsynsavgiftenkopplad till tillsynstid i timmar. Detta gäller såväl löpande timavgift som fasta
avgifter. I taxorna hänvisas till timtaxan enligt: ”Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras

timavgiftenav beslutad gällande timtaxa i kronor per hel timme handläggningstid”.

Då beslut om timavgift tidigare har ingått i respektive taxa bör ett enskilt beslut om generella
timavgifter i en timtaxa tas av kommunfullmäktige, som då gäller for samtliga taxor enligt
nedan. Då avgiftema kommer att stå i proportion till här beslutad timtaxa kommer den
automatisktatt ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxorna inte
revideras om timavgiften ändras eller årlig indexuppräkning.

De taxor som berörs är för tillsyn enligt Strålskyddslagen, för tillsyn enligt Tobakslagen, for
offentlig kontroll av livsmedel, för prövning och tillsyn inom miljöbalkensområde, för kontroll
enligt Lagen orn handel med vissa receptfria läkemedel samt för miljö- och byggnadsnämndens
uppdragsverksamhet.

För närvarande föreslås oförändrad timavgift för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och
uppdragsverksamhet. Beroende på kostnadsbildenkan den behövajusteras framledes.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 2011-11-03 lämnat förslag på timtaxa for
år 2012.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-11-03, § 192.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Korrununfullmäktige beslutar att timavgiften för taxa for kontroll av livsmedel ska vara 850
kronor per timma samt att timtaxan för taxor for tillsyn, prövning och kontroll enligt
strålskyddslagen, tobakslagen, miljöbalken och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel samt miljö- och byggnadsnämndensuppdragsverksamhetska vara 800 kr per timma.

Kommunfullmäktigebeslutaratt denna timtaxa ska gälla from. den 1 januari 2012.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Kit". p!



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (36)
Kommunstyrelsen 2011-12-07

§ 224

REVIDERAD TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS
OMRÅDE INOM LYSEKILSKOMMUN
Dm: LKS 11-419-406

En ändring av befintlig miljötaxa föreslås, innebärande en ny riskbaserad taxernodell. Man
avser att tillämpa modellen både inom miljöskydds-samt hälsoskyddsområdet. Den baseras på
två delar, risk- och resursbedötnning. Riskbedömningen ligger till grund för beräkning av den
tid som bedöms åtgå for tillsyn av den aktuella Verksamheten, medan iwresursbeclömningen
värderas verksamhetens eget arbete för att minimera och förebygga miljörisker samt statusen

på sin egenkontroll. Resursbedömningen uppdateras efter varje tillsynsbesök och kan årsvis
innebära justering av årsavgiftema. För verksamheter med återkommande tillsynsbehovavses

fasta årsavgifter införas.

En reviderad taxa for prövning och tillsyn inom miljöbalkensomrâde enligt förslaget består av

Allmänna bestämmelser, Taxebilaga1(där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges for
olika ärendetyper / xrerksarnheter),Taxebilaga2 (med placering i avgiftsklass för verksamheter
med regelbunden tillsyn samt Taxebilaga3 (med placering i riskkolumnoch årlig tillsynstid).

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 20l l-l 1-03, § 189, med förslag till taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkensonaråde.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad taxa for prövning och tillsyn
inom miljöbalkensområde inom Lysekilskommun.

Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan för prövning och tillsyn inom Iniljöbalkens
område ska träda i kraft den 1 januari 2012.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 225

REVIDERING AV BEFINTLIGA TAXOR FÖR MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNBENS TILLSYN OCH UPPDRAGSVERKSAMHET INOM
MILJÖOMRÅDET1 LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKSll-4l6-406

I Lysekils kommuns taxor för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn inom miljöområdet är

tillsynsavgiften kopplad till tillsynstid i timmar. En gemensam timavgift, som gäller för
samtliga taxor bör finnas.

För ärlig indexuppräkning bör de antagna fasta avgifterna och timavgiften justeras med en

procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring av konsumentprisindex.
Detta anges i paragraf i befintliga taxor. Dessa bör därför justeras med borttagande av den

paragraf som anger indexuppräkningen och ersättas med ett gemensamt beslut som gäller för
samtliga.

De befintliga taxor som bör revideras med denna paragrafändring är för tillsyn enligt
Tobakslagen, for offentlig kontroll av livsmedel, för kontroll enligt Lagen om handel med vissa

receptfria läkemedel samt för miljö- och byggnadsnämndens uppdragsverksamhet. Dessa taxor
redovisas med justerad text i bilagorna.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-1 1-03, § 191, med bilagor.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt revidera befintligtaxa för tillsyn enligt tobakslagen, att gälla
front. l januari 2012.

Kommunfullmäktige beslutar att revidera befintlig taxa för kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel, att gälla ñ*.o.rn. den 1 januari 2012.

Kommunfullmäktige beslutar att revidera befintlig taxa för kontroll av livsmedel, att gälla
from. ljanuari 2012

Konnnunfullmäktige beslutar att revidera befintlig taxa för miljö- och byggnadsnämndens
itppdragsverksarnhet,att gälla from. l januari 2012.

Beslutet skickas tiEl

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 226

NY TAXA FÖR TILLSYNENIÅGT STRÅLSKYDDSLAGENINOM LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 11-417-406.

I Lysekils kommun har miljö- och byggnadsnämnden, efter beslut i kommunfullmäktige
tillsynen över solarieverksamheter.Den tillsyn som kommunerna utövar består av tillsyn över
att endast godkända solarielampor används. Kommunen får ta ut avgift for tillsyn av den som

bedriversolarieverksamhetenligt de grunder som beslutasav kommunfullmäktige.

Då den årliga avgiften kommer att stå i proportion till timavgiften, enligt § 2 i taxeforslaget
kommer den att ändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxa inte
revideras om timavgiften ändras.

Miljö- och byggnadsnämndenhar vid sammanträde2011-11-03 godkänt förslag tillny taxa.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-11-03, § 190.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen inom Lysekilskommun.

Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen inom
Lysekilskommun ska träda i kraft den l januari 2012.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§227

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR 2012 INOM SOCIALTJÃNSTENS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Dnr: LKS 11-429-106

Taxor och avgifter för 2012 inom socialtjänstens verksamhetsområden redovisas. Flertalet av

taxorna är knutna till basbeloppet varvid dessa taxor justerats endast i förhållande till
uppräkningen av basbeloppet (från 42 800 kronor till44 000 kronor).

Utöver basbeloppsförändringarhar individ- och Inyndighetsnämnden föreslagit förändringar av

taxa avseende ansöknings- och tillsynsavgiftei'enligt alkohollagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 201 1-10-19.
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2011-11-01, § 204.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter'enligt alkohollagen
skall anpassas tillbasbeloppet i enlighet med redovisat förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att anteckna förteckning över taxor och avgifter inom
socialtjänstens verksamhetsområdeför 2012.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 228

TAXORINOM OMRÅDET KULTUR-FRITID2012
Dnr: LKS l 1-474-806

Bildningsnämndenhar i samband med budgetarbetet 2012 ställt sig bakom förslaget att höja
vissa av taxorna inom kultur- och fritids verksamhetsområde, Vilkaredovisas i det
nedanstående.

Bildningsförvaltningenhar utarbetat förslag till revidering av gällande taxor.

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

1. Föreningstaxor

J
.
I Vuxcei1taxenivåer'

Nuvarande taxa IVyttförslag Höjning (%)
Hallhyra grund 150 kI/h 180 kr/h 20
Ishall kI/SO min 150 180 20
Mariedalshallen 125 kr/lw, 20
Mindre gymsalar 22

1.2 30171- och ungdonzsfaxeziiaråez'

Nuvarande tara N ›ttfö'r'slrzg Höjizirzg (%)
Hallhyra grund 30 kr/h 45 kr/h 50
Ishall kr/SO min 30 45 50
Mariedalshallen 30 kr/h 45 kr/h 50
Mindre gynrsalar 20 kr/h 30 kr/h 50

2. Särskilda taxor rörande Guilmarshorgoch Iägerverksamhet

2. J Höjningav veckoprisför' sozmnarlüigez' (konståkningoch ishockey)

Nuvarande taxa Nyttförslag Hö 'nin %
Ishall hyra kr/vecka 38 000 45 000 18,4

2.2 Taxehöjrøitagaz'för matcher och cuper (islzalü
Nuvarande taxa Nyttfärslrtg Höjning (%)

Ungdomsmatchen* 60 kr/h 120 kr/h 100

 
 
 

Vuxenmatcher 750 kr/h 1 500 kr/h 100
Ungdomscupel' 150 kr/h 300 kr/h 100
Konståkningstäxrling 60 kr/h 120 kr/h 100
Ishall hyra övriga 500 kr/h

  

2. 3 Taxehöjøzingarsimhall och gym

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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2.3.1 Simhallens entréaxigiñei'

En generell höjning med 20 % på samtliga taxenivåer (se bilaga).

2.3.2 Gymtaxor

En generell höjning med 20 % på samtliga taxenivåei* (se bilaga).

2.3.3 Entréavgift simskola

Här föreslås att en entréavgiftpå 10 kr införs för allmänheten som deltar i den
simskoleundervisningsom simföreningen tillhandahåller.

2.3.4 Införande av sommarsinaskolai egen regi i Gullmarsborg

Här föreslås att en avgift tas ut motsvarande 500 kr/deltagare för sommarsimskolaunder tre
veckor.

2. 4 Tcnrehojfningrzr' lägerverksczrøzhei

2 .-4,1

Nuvarande taxa Nyttförslag Höjning (%)
Hårdförläggning 35 kr/person/natt 45 kr/person/natt Säng/kudde/täcke 70 kr/person/natt 90 kr/person/natt

Höjning av förläggningstaxor*

   
2.4.2 Höjning av taxor för större läger

(se bilaga)

3. Avgiftermusikskolan
Alla avgifter avser lar/termin  Nuvarande taxa Nyttförslag

Avgift2

Syskonpris 1 600
400
450
250

Not i: Avgift2 och 3 avser de ämneskurser som bildningsnämndensedan tidigare beslutat
skall vara billigareän grundavgiften
Not 2: Syskonpris avser det rabatterade pris som respektive syskon debiteras.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Not 3: Fleränmesprisavser om sannna elev deltar i ytterligare ämneskurs.

Beslutsunderlag

Kultur-fritidschefens tjänsteskrivelse 201 1-11-29.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på förvaltningens förslag till taxehöjningai*avseende simskola och
musikskola.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå bildningsförvaltningensförslag till taxehöjningai'avseende simskola och
musikskola mot Yngve Berlins avsiagsyrkande.

Propositionpå bildningsförvaltningensförslag till taxehöjningal'i övriga delar.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på bildningsföivaltningensförslag till taxehöjningai'avseende
simskola och musikskola mot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförvaltningens Förslag.

Ordföranden ställer proposition på bildningstöivaltningensförslag till taxehöjningar i Övriga
delar och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget.

Kommunstyrelsens förslag tilikommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa förslag tillnya taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsavdelningensverksamhetsområdenatt gälla fr.o.1n. den l januari 2012.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 229

BUDGET FÖR SMÄBÃTSHAMNARNA OCH REDERIET SAMT TAXOR FÖR
SMÅBÅTSHAMNARNA2012
Dnr: LKSl1-461-214

Verksamheten i kommunens småbåtshamnai'har under de senaste åren varit föremål för
utredningar beträffandeden framtida driftsformen. Under innevarandeår har utifrån
Kommunfullmäktigesbeslut2011-06-22, frågan om att bildaett gemensamt hamnboiag mellan
de kommunalabolagen LysekilsHamn AB, KolholmarnaAB och småbåtshamnarnautretts.
Under hösten har svårigheter visat sig att det presumtiva bolaget även skulle innefatta
småbåtshamnarnasverksamhet. Därför är nu avsikten att även under nästa år bedriva
småbåtshamnsverksamheteni förvaltningsform. Så är fallet även med rederiet.

Utifrån beskriven förutsättning har nu budget för verksamheternaoch taxeförslag utarbetats
enligt denna skrivelse.

Under en lång rad år har kvaliteten i kommunens småbåtshamnar(såväl gästhamnarsom

hemmahamnar)successivt sjunkittill en i många stycken Oacceptabelnivå. Detta har bekräftats
i en gjord statusutredning under 2010. Brist på medel för löpande underhåll och reinvesteringar
har saknats, inte minst till följd av alltför låga avgifter. Vid jämförelse med andra
kustkommunei' ligger Lysekilsavgifter i småbåtshamnarnabland de lägsta och i vissa
avseenden lägst. De senaste årens långa och kalla vintrar har medfört mycket skador på
bryggor och anläggningarmed stora kostnader som följd.

Förslag tillbudget för småbåtshanmamainnefattarhöjningarav samtliga avgifter, alit i syfte att
åstadkomma en ekonomi som medger bättre underhåll på verksamhetens anläggningar. Därtill
kunna göra insatser för att höja servicegradeiz och kvaliteten inom hanmanläggningarna.
Avgifternai förslaget har höjts med 15 till25 procent. Det skall också påtalas att de
sjöbodsarrenden som hamnen haft ansvar för överflyttastillsamhälisbyggnadsförvaitningen
2012 i enlighet med KF:s beslut2011-06-22,vilketmedför ett inkomstbortfall för hamnens
budget.

Beträffande rederiets budget har även där föreslagits en nollbudget. Den förestående
försäljningen av Carl Wilhelmsson och den fortsatta driften, som då måste regleras i avtal, har
förutsätts vara ett noilsununespei som inte påverkarbudgeten för 2012.

Beslutsunderlag

Hamnchefens tjänsteskrivelse 201 i-l 1-24 med förslag till budget och taxor för år 2012.

Kent Olsson (M): bifall till hanmchefens försiag avseende budget och taxor for år 2012 samt
att gästhamnsverksamhetenfortsättningsvis skall redovisas separat.

Yngve Berlin (K): avslag på Kent Olssons yrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Kent Olssons yrkandemot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Kent Olssons yrkande mot Yngve Berlins avslagsyrkande
ooh finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaKent Olssons yrkande.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxor för småbåtshamnarna 2012 i enlighet med
upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat forslag till detaljbudget for Småbåtshamnen'
och rederi 2012. "

Kommunstyrelsen beslutaratt gästhamnsverksamhetenfortsättningsvis skall redovisas separat.

Reservationer

Mot beslutet anmäler Yngve Berlin (K) skriftligreservation.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Hanmchefen
Ekonomienheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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LysekH den7december2011 i J

Reservation 3.7 Förslag till budgetmtaxor för småbåtshamnarna.

Vi har svårt att: se att förslaget till de kraftiga höjnlngarna av taxor för
"hemmahamnar"kan rymmas :nom begreppet "självkostnadspris".

De skador som senaste stormen/orkanenBerit åsamkat inte minst Norra Hamnen
och strandpromenaden förutsätter vi, inte kommer att belasta båtägarkollektivet.
Men vi vill ha en tydiig redovêsning vilka kostnader som renderar denna dramatiska

höjning av taxorna.

Vidare tycker vi att det inte kan rymmas inom sjäivkostnadsprincipenatt

srnåbåtshamnarnasubventionerargästhamnama.

Jag reserverar mig mot KS taxeförslag för "hemmahaunnarna".

Yngve Berlin Kommuniâsta Partiet

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§230

INVESTERINGSBUDGETFÖR ÅR 2012 SAMT PLAN FÖR ÄREN 2013 OCH 2014
Dnr: LKS 11-251-041

Nämnder och styrelser har under andra halvåret lämnat in investeringsäskanden förde
kommande tre åren. Askandenauppgår till 70,4 mnkr. Ekonomienhetenhar sammanställt
äskandenaoch utarbetat ett förslag till investeringsbudget för 2012 (se bilaga).Förslaget ligger
inom det beräknade investeringsutrytnine (ca 25 mnkr) som legat till grund för budget 2012.

Beslutsunderlag

Tfekonomichefens tjänsteskrivelse 2011-11-29.

Kommunstyrelsens försiag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa investeringsbudget 2012 Llppgâende till25 410 tkr
samt plan for 2013 och 2014 i enlighet med upprättat förslag.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justeraife: Utdragsbestyrkande:
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§231

KOSTNADER FÖR ÖVERFÖRMYNDARENS HANDLÄGGNING AV
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARNSAMT FÖR VISSA ARVODENTILL GODE
MÄN
Dnr: LKS 114123490

Överförmyndarna i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil,Färgelanda och Uddevalla
har bildatett gemensamt handläggningskontori Uddevalla benämnt Samverkande
Överförmyndare.

När samverkansavtaletskrevs fanns det knappast nägra ensamkommande flyktingbarni
området varför kostnaden för överförmyndarens handläggning inte var aktuell. Under är 201 1
sker uppstart av 10 HVB-platser i Uddevalla, 10 platser i Färgelanda och 15 platseri
Strömstad. De senare platserna är lokaliseradetill Strömstad men avtal tecknas med
Migrationsverketför 3 platser för vardera kommunen i norra Bohuslän.

Överförmyndaren i Uddevalla, tillikachef för handläggningskontoret,har i skrivelse 201 l -05-
15 (bilaga)redogjort för överförmyndarnaskostnader för arbetet med ensamkommandebarn
och finansieringenav dessa inom ramen för det statsbidragsom kommunen erhåller från
ivligrationsverket.

Beslutsunderlag

Skrivelse från SamverkandeÖverförmyndare 2011-05-15.
Overförmyndarenstjänsteskrivelse 201 1-1 1-29.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt Överförmyndaren från de befintligastatsbidragensom

kommunen erhåller för mottagande av ensamkommande flyktingbarntilldelas7900 kr för år
2031 och 63 400 kr for år 2012 för att kunna ersätta SamverkandeÖverförmyndare för
handläggningenav god man för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsenbeslutaratt Överförmyndaren skall erhålla ersättning med faktisk kostnad för
arvoden/kostnadsersättningarför s.k. kvardröjande gode nrän. Kostnaden skall belastade
statsbidragkommunen erhåller.

Beslutet skickas till

Överförmyndaren
samverkandeÖverförmyndare, Uddevalla
Individ- och myndighetsnänmden/IFO

Justerare: Utdragsbestyrkande:

?Jae .A610 /4



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 (36)
Kommunstyrelsen 2011-12-07

§ 232

SMÄBÃTSHAMNVID PINNEBERGET, DEL AV VÄGERÖD 1:70
Dnr: LKS 10-270-825

Lysekilskommun äger fastigheten Vägeröd 1:70 på Östersidan. Kommunen köpte markenav

Kyrkan 1980 och vid området Pinnebergethar sedan många år tillbakafunnits en mängd
småbryggoi* som ligger på kommunens markutan avtal. För området gäller detaljplan 1484-
1390/9 som medger byggnation av småbåtshamn med bryggor.

PinnebergetsHamnförening,med cirka 50111edle1nmar, har framfört önskemålom att tå
anlägga en gemensam brygga för sina medlemmarsamt intressenter ur kommunens båtplatskö.
Bryggan är planerad att inrymma cirka 80 platser, 50 stycken till föreningen och 30 stycken till
kommunens kö. Bâtplatserna skall erbjudas till självkostnadsprisvilketär bedömt till 30 000
kronor per båtplats samt en årlig hyra.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utarbetat förslag till airendeavtal med Pinnebergets
Hamnförening. Föreningens stadgar skall stärmna överens med innehålleti arrendeavtaiet.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-11-25 med förslag till arrendeavtal.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): följande ändringar skall göras i arrendeavtalet

§ 14 punkt 1

Endast konnnuniimexrånare/medlenmiari Lysekilskommun kan vara medlemmar i föreningen.

§ 14 punkt 2

Vid anläggning av Småbåtshamnen skall fördelningen av båtplatserna fördelas med hälften (50
%) av bâtplatsernatill föreningen och den andra hälften (50 %) till kommunens båtplatskö.
Fördelning skall ske med jämn fördelning av piatsernas storlek.

§ 14 punkt 3

Texttillägg- Vid överlåtelse av båtplats skall priset vara lika på överlåten plats som för övriga
platser med samma bredd.

§ 14 punkt 4

Uthyrningi andra hand medges endast till kommunmedlemsom står i båtplatskö.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Bo Göthesson (S): i första hand att ärendet skall avgöras av kommunfullmäktige, i andra hand
avslag på samhälisbyggandsförvaimingens förslag och Roland Karlssons ändringsyrkanden.

Yngve Berlin (K): bifalltillBo Göthessons yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordnâng:

Propositionpå Roland Karlssons ändringsyrkandemot avslag.

Proposition på Bo Göthessonsmil. förstahandsyrkandeatt ärendet skall avgöras av

kommunfullmäktigemot avslag.

Om kommunstyrelsen beslutaratt avslå Bo Göthessonsmfl. förstahandsyrkande,proposition
på proposition på förvaltningens förslag i övriga delar i arrendeavtalet mot Bo Göthessons
mil. avslagslagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons ändringsyrkandemot avslag och finner,
att kommunstyrelsenbeslutarbifallaändringsyrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Bo Göthessonsmil. förstahandsyrkandeatt ärendet skall
avgöras av kommunfullmäktigemot avslag och finner, att konnnunstyrelsenbeslutaravslå
yrkandet.

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för avslag på Bo Göthessonsmfl. förstahandsyrkande.

Nej-röst för bifalltillBo Göthessonsmfl. förstahanösyrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 6 ja-röster och 5 nej-röster att avslå Bo Göthessonsmil.
förstahandsyrkande(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på proposition på förvaltningens förslag i övriga delar i
arrendeavtaletmot Bo Göthessonsmil. avslagslagsyrkandeoch finner, att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförvaltningens förslag.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna upprättat forslag tiliavtal om lägenhetsarrende med
PinnebergetsHamnforeningmed följande ändringar:

§ 14 punkt 1

Endast komrnuninnevånare/medlemmari Lysekilskommun kan vara medlemmari föreningen.

§ 14 punkt 2

Vid anläggning av Småbåtshamnenskall fördelningen av båtplatserna fördelas med hälften (50
%) av båtplatserna till föreningen och den andra hälften (50 %) till kommunens båtplatskö.
Fördelning skall ske med jämn fördelning av platsernas storlek.

§ 14 punkt 3

Texttillägg- Vid överlåtelse av båtplats skall priset vara lika på överlåtenplats som för övriga
platser med samma bredd.

§ 14 punkt 4

Uthyrningi andra hand medges endast till kommunmedlemsom står i båtplatskö.

Beslutet skickastill

PinnebergetsHamnforening
Samhällsbyggnadsförvaltningen/mark-och exploatering.
Hamnchefen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

. z
, fwwün. _

h.<1' e: W “



LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 232

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

VAK

Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-Marie Didriksson-B

Lars Björneld
Daniel Nilsen

Hans Nordlund

Christina Rörvall-Dahlberg
Torbjörn Stensson

Ann-Mari Söderström

Sven-Gunnar Gunnarsson

Bo Göthesson

Per-Gunnar Ahlström

Håkan Smedja
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§ 233

ÖVERLÄTELSEAVTALMED VÄSTTRAFIKAB GÄLLANDE FARTYGETCARL
WiLHELMSSON
Dnr: LKS 11-449-533

Under året har VästtrafikAB väckt frågan om att köpa fartyget Carl Wilhelmssonav

kommunen. Detta har nu resulterat i ett förslag tiil överlåtelseavtal 2011-11-25. Köpeskillingen
för båten uppgår till 6 Innkt'varvid kommunen skall genomföra byte av huvudmaskinersamt
viss annan utrustning tillen beräknadkostnad av 1,5 mnkr.

Som en följd av förslaget till överlåtelse har förslag tillavtal (”skeppslega”)upprättats för
driften fram till dess att ny entreprenadperiodhar trätt i kraft, vilketberäknasske 2012-09-01.
Västtrafik AB har också för avsikt att inom kort upphandla skärgårdstrañken till Skaftö.

Beslutsunderlag

Hamnchefens tjänsteskrivelse 201 1-11-25 med bilagor.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal med Västtrafik
AB avseende fartyget Carl Wilhelmsson.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 234

FÖRSLAG TILL BEMANNINGSAVTAL(SKEPPSLEGA)FÖR FARTYGETCARL
WILHELMSSON
Dnr: LKS 11-451-533

Med anledning av överlåtelsen av Carl Wilhelmson tillVästtrafikAB föreligger forslag till
bernanningsaxrtal (skeppslega/ bareboat charter) för den fortsatta skärgårdstrafiken till Skaftö.

Avtalet reglerar hur driften och mellanhavandenaskall ske intill dess att en ny trafikoperatör är
utsedd efter vederbörlig trpphandling. Denna upphandlingavser VästtrafikAB genomföra
inom kort med beräknadtrafikstart 2012-09-01.

Avtalet förutsätter kommunfullmäktigesgodkännande av överlåtelseavtaletmed VästtrafikAB.

Beslutsunderlag

Hamnchefens tjänsteskrivelse 2011-11-25 med bilagor.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna upprättat forslag tillbemanningsavtal(skeppslega)
med Västtrafik AB.

Beslutet skickas till

VästtrafikAB
Harnnchefen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 235

FÖRLÄNGNING AV AVTALMED VÄSTTRAFIKAB FÖR SKÄRGÄRDSTRAFIKEN
1 LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11450533

Gällande trafikavtal för skärgårdstrañken i kommunen har sitt ursprung från 1999-10-27 och
har förlängts ett par gånger och gäller till 201 1-12-10. Nu föreligger ett förslag till förlängning
med VästtrafikAB av ifrågavarande avtal att gälla till2012-08-31 med samma Villkorsom

tidigare avtal. Enda förändringen är att Västtrañksköp av Carl Wilhelmssonhar förutsätts vara

genomfört. '

a

Västtrafikhar för avsikt att inom kort genomföra en ny -upphandling av skärgrdstrañken med
beräknadny trafikpetsiod ñ'.o.n1. 2012-09-01.
Beslutsunderlag

Skrivelse från VästtrafikAB 2011-11-24.
Hamnchefens tjänsteskrivelse 201 l-l 1-25.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna en förlängning av avtalet med VästtrafikAB för
skärgårdstrañken i Lysekilskommun torn. 2012-08-3 1

.

Besiutet skickastill

VästtrafikAB
Hanmchefert

Justerare: Utd ragsbestyrlcantle:
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§236

UTREDNING OM EN RESURSEFFEKTIVAREPOLITISK ORGANISATION
Dnr: LKS 10-471-104

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträde2011-06-22 i bndgetbeshltet för år 2012
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en resurseffektivarepolitisk
organisation (omfattandekommunfullmäktige,nämnds- och styrelseorganisation inkl.
sammanslagningav nämnder och minskning av antalet förtroendevalda) och om så erfordras
tilldelar gälla redan from. 2011.

Kommunstyrelsen beslutadevid sitt sammanträde2011-10-05, § 187, att tillsätta en

utredningsgrupp med 7 ledamöter för att genomföra kommunfullmäktigesuppdrag.

Kommunstyrelsenvalde 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)

Christina Rörvail-Dahlberghar senare ersatts av Christer Hannnarqvist (C) och Ronald
Rombrant har lämnat utredningsgruppen samtidigt som han lämnade konnnunstyrrelsen.

Utrcdningsgrnppens förslag

Utredningsgrrrppen har träffats vid tre tillfällen.Gruppen har diskuterat olika möjligheter att
förändra kommunens politiska organisation och också fått en redogörelse för de förändringar
som genomförts i Munkedals kommun. Vid gruppens sista sammanträde2011-11-21 enades
man om följande förslag:

Antalet ledamöter i kormnurafullmäktigehar diskuterats och frågan skall bli föremål för dialog i
de politiskapartierna som skall vara klar i maj 2012.

Delningen av tidigare socialnämnden i en individ- och nryndighetsnännrd och en vård- och
omsorgsnämnd skall utvärderas. Utvärderingen skall färdigställas under mars månad 2012.

Genomföra en översyn av gällande delegationsordningar i iränmdei* och styrelser som skall
vara slutförd senast under maj månad 2012.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2011-11-29.

Justerare: Utdragsb estyrlcande:
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Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt en ändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktigeskall
bli föremål för en dialog i de politiskapartierna som skall vara klar i maj 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt låta utvärdera delningen av tidigare socialnämndeni en

individ- och myndighetsnämndoch en vård- och omsorgsnämnd. Utvärderingen skall
färdigställas under mars månad 2012.

Kommunfullmäktigebeslutaratt genomföra en översyn av gällande delcgationsordningar i
nämnder och styrelser som skall vara slutförd senast under maj månad 2012.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerarc: Utdragsbestyrkande:
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§ 237

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande informerarom följande ñågor:

e Seabased

o Utskeppning av malm via Brofjorden

e Ansökan tillFyrbodal om medel för fortsatt utredning av tunnel under
Gullmarsfjorden

9 Samarbetetmed Våra grannkonnnuner

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkandez
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§ 233

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Följande ärenden anmälas:

Förvaltningsrättens dom 2011-11-21 avseende laglighetsprövningav fastighetsförsäljning i
Stockevik (dnr 11-140-253).

Länsstyrelsens lagakrañbevisöver styrelsens beslutom avslag på överklagandeav detaljplan
för parkeringsplatservid Bottnahallen, Grundsund (dnr 09-246-214).

Kommunstyrelsen antecknar dessa anmälningsärenden.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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