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Övriga närvarande

Bengt Mattsson, avdelningschef IFO, § 25.
Roland Persson, enhetschefAME, § 25.
Maria Vikingsson, samhällsbyggnadschef, § 25.
Josefin Kaldo, enhetschefplan, bygglov,mät, § 2526.
YlwaLarsson, planingenjör, § 25-26.
David Engström, planarkitekt,§ 25-26.
Rickard Ahlström, planarkitekt,§ 25-26.
John Hellman, planarkitekt,§ 26.
Eddie Dunkel, teknisk förvaltare, § 25.
Johan Lind, fastighetsfowaltare, § 25.
Jan Larsson, projektledare, § 25.
Sara Ohlsson, mark» och exploateringsingenjör, §§ 23 och 25.
Arne Karlsson, ägare till fastigheten Kronberget 1:97

, § 25 (del av).

JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2012-02-15 3 (14)

ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

§15

SKRIVELSEFRÅN PRO ANGÅENDE ÄLDREVÅRDENI KOMMUNEN
Dnr: LKS 1242409

Lysekils PRO har i skrivelse 2012-01-11 tagit upp vissa frågor kring äldrevården i Lysekils
kommun och redogjort för PRO:s syn på dessa frågor.

Beslutsunderlag

Skrivelse från LysekilsPRO 2012-01-11.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna skrivelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§16

DETALJPLAN FÖR NORRA SKALHAMN, DEL AV LYSE 1:2 OCH 1:57,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 1 1-95-214

Ett forslag till detaljplan for Norra Skalhamn, del av Lyse 1:2 och 1:57, Lysekilskommun har
varit utsänt på samråd 2011-07-18 till 2011-08-30. Planförslaget skickades till Länsstyrelsen,
centrala organ, kommunala instanser och sakägare enligt särskild Sändlista. Ett samrådsmöte
hölls i koznmunhtlset i Lysekil den 27 juli 2011. Med anledning av inkomna yttranden kräver
ett fortsatt planarbetebeslutav kommunstyrelsen.

Flera yttranden har inkommit med synpunkter som kräver ett politiskt ställningstagande.
Bland de inkomna yttrandena finns Preemraff som yrkar att planarbetet avbryts med

anledning av närheten till deras skyddszon.

Planområdet, som är utpekat i ÖP som Utbyggnadsområde för tätort, ligger ca 500 m nordost

om Skalhamn. Samrâdsskissen visar 33 tomter för styckbyggda enfamiljshus och en tomt för
7 radhus. Alternativa möjligheter är att bygga enbart styckbyggda enbostadshus eller en

blandningav gruppbyggda småhus, kedjehus, radhusoch styckbyggda enfamiljshus.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelse 2012-02-03 - Koncept

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna samrådsredogörelsen.

Kommunstyrelsenbeslutarplanarbetetskall fortsätta.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§17

MEPBORGARFÖRSLAGOM TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN(ÖP) OM
GRANS MELLAN BOSTADOCH VINDKRAFTVERK
Dnr: LKS 11-473-219

Inger och Bengt Mellgren mil. har i medborgarförslag den 7 december2011 föreslagit, att
kommunen skall fastställa i ett tematiskt tilläggs tillöversiktsplanen (OP) en gräns mellan
bostad och vindkraftverkpå 2 km. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsföivaltningenhar yttrat sig över medborgarförslaget 26 januari.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger och Bengt Mellgren mfl. 2011-12-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-12-21, § 180.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-01-26.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§18

MEDBOBGARFÖKSLAGOM ANLÄGGANDE AVEN PLATSPÅ TORPET FÖR
ATTSLÄNGA TRADGÅRDSAVFALL
Dnr: LKS 11-250339

Ros-MarieAlexandersson, Lysekil,har i medborgarförslag2011-06-03 föreslagit, att en plats
anläggs på Torpetomrâdet där man kan slänga trädgårdsavfall.Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och RAMBO.

RAMBO AB har i yttrandejanuari 2012 avstyrktmedborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ros-MarieAlexandersson, Lysekil,2011-06-03.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 97.
Skrivelse från RAMBO AB 2012-01-24.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad RAMBO AB anfört avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§19

MEDBORGARFÖRSLAG OM GÄNGHÄLLAR 1 NYSTRÖMSPARK,BRASTAD
om: LKS 11-434-331

Kristina Johansson, Brastad, har i medborgarförslag2011-11- föreslagit, att grusgångarna i
Nyströms park i Brastad byts ut mot gånghällar. Kommunfullmäktigesordförande har
överlämnatmedborgarförslagettillkommunstyrelsen för besvarande.

Samhällsbyrggnadsföivaltningenhar yttrat sig över medborgarförslaget2012-01-26.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñân Kristina Johansson, Brastad, 2011-11-
Kormnunfullmäktigesprotokoll 2011-11-30, § l62.
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-01-26.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt lämna svar på medborgarförslaget i enlighet med
samhällsbyggnadsföryaltningensskrivelse.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§20

MEDBoRGARFöRsnAG OM ATT UNDER VINTERMÄNADERNA HA EN
1SBANA FÖR ALLMANHETEN1 STADSPARKEN
Dnr: LKS 11-10-329

JanwErik Andersson, Lysekil,har i medborgarförslag2011-01-13 föreslagit, att kommunen
skall ha en isbana i Stadsparkenunder vintermånadema. Kommunfullmäktigesordförande har
remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschefenhar i sin tjänsteskrivelse anfört att förslaget är intressant men att det
kräver bl.a. stora ekonomiska insatser. Av denna anledning avstyrks förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan-Erik Andersson, Lysekil,2011-01-13.
Kommunfullmäktigesprotokoll 201 1-02-24, § 2.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 201 1-0 l » l 4.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till samhällsbyggnadschefens
tjänsteskrivelse avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§21

NÄREBY LÅNGEDALEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSFRAMSTÄLLNINGOM
BILDANDE AV VERKSAMHETSOMRÅDE SPILLVATTENAVLOPP ocn
ANSLUTNING TILLALLMÄNT SPILLVATTENAVLOPP
Dnr: LKS 12-19-359

Näreby Långeclalen Samfällighetsförening har i skrivelse 2012-01-20 gjort framställning om

bildandeav Verksamhetsområde för allmänt spillvattenavloppinom föreningens stugområde
och att LEVA i Lysekil AB ges i uppdrag att ansluta berörda fastigheter till det allmänna
spillvattenavloppssystemetenligt lagen om allmänna vattentjänster.

LEVA i LysekilAB har i skrivelse 2012-01-26 tillstyrktframställningen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Näreby Långedalen Samfällighetsförening2012-01-20.
Skrivelse ñån LEVA i LysekilAB 2012-01-26.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla framställningen från Näreby Längedalen
Samfällighetsförening samt att uppdra åt LEVA i Lysekil AB att ansluta berörda fastigheter
till det allmänna spillvattenavloppssystemetenligt lagen om allmänna vattentjänster.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§22

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL ARBETA FÖR FLER
BUTIKER
Dnr: LKS 11-40-140

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag2011-02-01 föreslagit, att kommunen skall
arbeta för fler butiker. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill
kommunstyrelsen.

Näringslivsenheten delar förslagsställarens synpunkter och anser att ett kommande
stadsmiljöprogram kan vara ett stöd i detta arbete.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2011-02-01.
Konrmunfullmälctigesprotokoll 2011-02-24, § 4.
Näringslivsenhetens skrivelse 2012-01-27.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad näringslivsenheten anfört anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kormnunstyrelsen
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§23

PRIS FÖR INDUSTRIMARKFÖR DALSKOGEN 3
Dnr: LKS 11-393253

Kommunfullmäktigeantog under 2010 detaljplanen för industri- och verksamhetsområdet
Dalskogen 3. Detaljplanen innebär att cirka 20 000 m2 industrimarki ett attraktivt läge tas
Ham.

Kommunstyrelsens ledningsutskottbehandladeärendet vid sitt sammanträde i december2011
och förvaltningen föreslog att fastställapriset för industrimarkentill495 kr/mz.
Ledningsutskottet återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att 'andra detaljplanen med inriktning att minska storleken på naturmarkoch
annan allmän plats och därigenom tiliskapaytterligare säljbar industrimarktill ett lägre pris.

En planändring innebär en helt ny pianprocess med nya möjligheter tillöverklagande,
förseningar m.m. En planändringbedöms kosta cirka200 000 kronor och ta cirka ett år nån
besluttillantagande.

En planändring skulle kunna innebära att cirka 3 400 m2 naturmark,markför GC-bana och
gata ändras till kvartersmarkför verksamheter och att anläggningskostnadernasjunkermed
cirka 1 700 tkr. Detta förutsätter att inga kompletterande åtgärder görs på den nya
kvartersmarken.Om åtgärderna enligt ovan går att genomföra sjunkerpriset för markentill
370 kr per m2. Under planändringsarbetetfortsätter den gamla planen att gälla. Markkan dock
säljas med avtalsvillkoratt nyskapad markska tillförassålda fastigheter.

En förutsättning för att ovan nämnda prissänkning skall kunna genomföras är att tidigare
beslut i konununstyreisen 2010-04-28 § 89, bilaga3, om att dra ñam och bekosta vatten- och
avlopp tili fastigheten Ulseröd 2:116 omprövas.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2012-02-07.

Ledningsutskottets forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställapris för industrimarkinom Dalskogen 3 tiil 370
kr/mz samt att ge samhäilsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att genomföra en planändring
med inriktning att öka kvartersmarkför industri.

Ledningsutskottets förslag tiilkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutaratt med ändring av beslutet2010-04-28, § 89, inte ansluta
fastigheten Ulseröd 2:116 till det kommunala VA-nätet i samband med att detaljptanen för
Dalskogen 3 byggs ut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§24

ÖVERSYN AV HASTIGHETER I TÄTORTERNA
Dnr: LKS 11-208-512

Ärendet utgår ñån dagens sammanträde.
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§ 25

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Lokal ledningsgrupp

Roland Persson, enhetschef AME, informerar om enhetens arbete med särskilt fokus på
ungdomar, lokalfrågoi* samt praktikinsatsei'sommaren 2012.

Bengt Mattson, avdelningschef IFO, informerar arbetet kring försörjningsstöd och
ungdomsarbetslöshetensamt arbete kring ensamkommande ilyktingbain.

Arrendeavtal för småbåtshamn Pinneherget

Fullfolja tecknade avtal med enskildafastighetsägare.

DetaljplanearbeteKronbergct1:97, f.d. vattentornet

Projektägaren Arne Karlsson informerar om projektet och pågående detaljplanearbete.
Ledningsutskottet planerar in ett studiebesök på plats tillsammans med berörda tjänstemän i
anslutning tillnästa sammanträde.

Skolomstruktureringen

Enheten för verksamhetsstöd informerar om pågående arbete med skolomstnlktureringenoch
vilkainvesteringar som skall genomföras och dess finansiering.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.
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§ 26

PLANÄRENDEN

Samhälisbyggnadsföivaltningensplanenhet informerar om pågående arbete med detaljplaner,
bla. S. Hamnen, resecentrum, Holländaröd, Hallinden, Kronberget 1:97 (f.d. vattentornet),
Brastad centmm samt Prästtorp. Dessutom informerar enhetschefen om personalsittlatienen
samt förslag på utbildningtillkommunstyrelsen.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

Ledningsutskottet beslutaratt arbetet med detaljplan för Holländaröd skall gå vidare.

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja en

förstudie för att skapa ytterligare småbåtsbamnsplatser* i anslutning till Pinneberget 00h i
Bökevik.

Jäv

Ledamoten Margareta Ltmdqxrist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av den del

av ärendet som rör Prästtorp.
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