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Sammanträdestid: 2012-02-01 Kl.08.30 e 14.05

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Christer Hammarqvist (C)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Sven-Gunnar Gunnarsson (S)
Yngve Larsson (FP) Bo Göthesson (S), § 26, 08.30-12.00
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Per-GunnarAhlström (K)
Hans Nordlund (M), ersättare för Kent Olsson (M)
Christina Rörvall-Dahlberg(C)
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr.
Josefin Kaldo, enhetschef plan, bygglov och Inät, § 22, 26
David Engström, planarkitekt,§ 22

Pararafer:  
 Sekreterare:   ,P9
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ANSLAGSBEXHS:

Nämnd: KomInunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningslçontoret
Sammanträdesdattun: 2012-02-01 .lusteringsda in: 2012-02-07
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LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (9)
Kommunstyrelsen 2012-02-01

§20

MEDBORGARFÖRSLAGOM BOENDE FÖR ÄLDRE 1 BRASTAD
Dnr: LKS 11259493

Inger E. Karlsson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-06-14 föreslagit, att ett nytt boende
for äldre skall skapas i Brastad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och
LysekjlsBostäder'AB.

VD for LysekilsBostäderAB tiamfdr i sitt remissvar att bostadsbolaget för närvarande inte har
några planer för byggnation av äldreboende i Brastad, men är öppna för en dialog tillsammans
med kommunen för att se om förutsättningar finns for att i bostadsbolagets regi genomföra en

byggnation av nämnda slag som efterfrågas i medborgarförslaget.

Administrativechefen har i tjänsteskrivelse 2012-01-10 redogjort for det påbörjade arbetet med
om- och tillbyggnadav Stångenäshemmet och den komplettering av boende for äldre som detta
innebär.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger E. Karlsson, Brastad, 2011-06-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 94.
Remissvar från LysekilsBostäderAB, daterat 2011-09-27
Ledningsntskottets protokoll 2011-10-19, § 132.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01-10.
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-18, § 2.

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad VD i LysekilsBostäder'AB och
administrative chefen anfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickastill

Konnnunftrllmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Kommunstyrelsen 2012-02-01

§21

MEDBORGARFÖRSLAGOM ÄLDREBOENDEI GULLMARSSKOLANSLOKALER
Dnr: LKS 11-136-291

Kommunen har nrottagit medborgarförslag om att inrätta äldreboende i Gullmarsgymnasiets
lokaler. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till vård- och
omsorgsnämnden samt bildningsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämndenhar i sina remissvar påpekat att frågor
kring kommunens bostadsförsöijning inte ligger inom dessa nämnders ansvarsområden.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och har också initierat arbetet med att ta fram en

boendestrategi för kommunen.

Administrativechefen har i tjänsteskrivelse 2012-01-10 anfört, att enligt nuvarande planering i
det pågående arbetet med lokalförsörjningen för utbildningssektorninom Lysekils tätort
kommer nuvarande lokalervid Gullmarsskolan/Gullmarsgymnasietatt tas i anspråk full ut.
Alternativ användning i enlighet :ned medborgarförslaget av de lokaler som

Gullmarsgymnasiet lämnar när verksamheten flyttartillRinkenäs är således inte aktuell.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Sara Herrman, Lysekil,2011-04-04
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-04-28, § 61.
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2011-10-26, § 87, med tjänsteskrivelse.
Bildningsnänmdensprotokoll 2012-01-03, § 8, med tjänsteskrivelse.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01-10.
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-18, § 3.

Kommmastyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Konamunfrlllmäktigebeslutarmed hänvisning tillvad vård- och omsorgsnämnden och
bildningsnämndensamt administrative chefen anfört att avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (9)
Kommunstyrelsen 2012-02-01

§22

DETALHLANFÖR DALSKOGEN, DEL AV SLÄTTEN1:339 M.FL.
Dnr: LKS 11-391-214

Ett förslag tilldetaljplan för Litbyggnad av industri i Dalskogen varit utskickat för samråd under
januari - mars 201 l. Detaljplanenskickades till statliga myndigheter, kommunala instanser och
sakägare enligt särskild Sändlista. I samrådet framkom att Mariedalsskolananvänder mark
inom planområdet till den grad att hänsyn till dess verksamhet behöver tas. Skolan använder
området bla. för sin utomhuspedagogik. Beslut togs om att minska ner andelen industrimark
för att ta hänsyn till skolans verksamhet.

Syftet med planen är att ändra markanvändningenså att mark skapas för småindustri och
handel med skrymmande varor, samt utöka byggrätten i anslutning till tomten som har använts
för konnnunens förråd. Planen syftar även tillatt ta bort en byggrätt för handel på en

kommunägd fastighet intill Mariedalskolaneftersom platsen har bedömts som olämplig för
ändamålet.Vidare syftar planen tillatt utöka byggrätten för Mariedals förskola för att
möjliggöra fören framtida utbyggnad samt bibehållanuvarande byggrätt för Mariedalsskolan.

Detaljplanenhar sedermera varit utställd under perioden mellan 201l-1l-03 och 20] 142-01.
Efter inställningenhar en komplettering av va- och dagvattenutredningensamt den berg-
tekniska utredningen samt mindre redaktionellajusteringar gjorts.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Genomforandebeskrivning
Illustrationskarta
Plankarta
Samrådsredogörelse
Utställningsutlåtande

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att tomt nr 4 skall utgå ur förslaget till detaljplan.

Propositionsordning

Komnninstyrelsen godkänner följande propositionsordning;

Proposition på Inge Löfgrens ändringsyrkandemot avslag.

Proposition på förvaltningens förslag att anta detaljplanen fördel av Slätten l:339mil.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens ändringsyrkaiidemot avslag och finner, att
kommunstyrelsen beslutaravslå Inge Löfgrens ändringsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att anta detaljplanen fördel av Slätten 1:339
m.fl. och finner, att kolmnunstyreisenbeslutarbifallaförslaget.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
m;
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Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna och anta detaljplanen for Dalskogen del av Slätten 1:339
mfl. daterad 2012-01-18 enligt 5 kap 29§ PBL.

Beslutet skickas till

KommunfulElnäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-02-01

§23

SAMORDNINGSFÖRBUNDETNORRA BOHUSLÄN - VERKSAMHETSPLANMED
BUDGET 2012
Dnr: LKS 11-459-041

SamordningsforbundetNorra Bohuslän har vid styrelsemöte 201 1-1 1-23 antagit
verksamhetsplanmed budget för år 2012 och översänt planen till samtliga parter för kännedom.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplanmed budget 2012 for Samordningsförhundet Norra Bohuslän.
Ledningsutskottets protokoll 2012-01-18, § 4.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationenom samordningsforbundets
verksamhetsplan.

Beslutet skickas till

Samordningsförburrdet Norra Bohuslän

Justerare:
, Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-02-01

§ 24

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande informerarom följande ñâgor:

e Seabased etablering
o Utredning avseende mahntransporter

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-02-01

§ 25

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll w 2012-01-03, 2012-01-18, 2012-01-19.
Ekonomiutskottetsprotokoll »-

Kommunstyrelsens ordförande - nr 1- 7/2012
Kommunohefens delegationer-nr 1/2012
Administrativechefens delegationer-nr 1 - 2/2012
Personalchefensdelegationer-
Personalsekreterarensdelegationer-

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 1 februari 2012.

Beslutet skickastill

Resp. pärm for delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§26

WORKSHOP OM BOENDESTRATEGIN
Dnr: LKS

Kommunstyrelsens beslut

Konnnunstyrelsen antecknar' att i anslutning till sannnanträdetgenomförs en tvorkshop om

Boendestrategin.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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