
 
 

1 (32)
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Sammanträdestid: 20I2-03»07 Kl. 09.00 - 13.00
Ajournering 12.00 - 12.25

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf. ej § 39
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf, ordf. § 39
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Kent Olsson (M), §§ 3443
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Ola Ingevaldson, administrativ chef,
sekreterare
Lena Fischer, kommunchef

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande: *4

Justerare:

Britt-MarieDidrikssomBurcher (FP), ersättare for
Kent Olsson, §§ 27»33och Roland Karlsson, § 39
Christer Hammarqvist, ersättare för Christina
Rörvall-Dahlberg

Icke tjänstgörande ersättare

Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP), §§ 34-38, 40-
43
Torbjörn Stensson (S)
Ann-Mari Söderström (S), §§ 27-39
Sven-GunnarGunnarsson (S)
Bo Göthesson (S)
Per-GunnarAhlström (K)
Håkan Smedja(V)
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Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2012-03-07 Justerings audi 2012-03-14

Anslagsdatum: 2012-03-14 nedt . and - 2012-04-05
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§27

SKRIVELSEFRÅN PRO ANGÅENDE ÄLDREVÄRDEN1 KOMMUNEN
Dnr: LKS 1242409

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

Beslutsunderlag

Skrivelse från LysekilsPRO 2012-01-11.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 15.

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att kommunstyrelsen lämnar ett skriftligtsvar på PRO:s frågeställningen:

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på ledningsutskottets förslag mot Inge Löfgrens yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets forslag mot Inge Löfgrens yrkande och
finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallaledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt anteckna skrivelsen.

Beslutet skickastill

PRO, Lysekil

Justerat' ' I Utdragsbestyrkande:
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§23

DETALJPLAN FÖR NORRA SKALHAMN, DEL AV LYSE 1:2 OCH 1:57, LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS ll-95-2l4

Ett förslag till detaljplan för 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 kommunhuset 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 rn nordost
om Skalhamn. Samrådsskissen visar 33 tomter för styckbyggda enfamiljshusoch en tomt för 7
radhus. Alternativa möjligheter är att bygga enbart styckbyggda enbostadshus eller en

blandning av gruppbyggda småhus, kedjehus, radhus och styckbyggda enfamiljshus.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelse 2012-02-03 w Koncept
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 16.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): att återremittera ärendet för att ytterligare utreda länsstyrelsens
skrivning om riksintresse och Preems rekommendationatt avbryta planarbetetinnan
planarbetet fortsätter.

Inge Löfgren (MP): i första hand att avbryta planarbetet, i andra hand om planarbetetskall
fortsätta, att en miljökonsekvensbeskrivning(lvlKB) skall göras.

Yngve Berlin (K): att planarbetetskall avbrytas.

Mats Karlsson (M): bifall till ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning

Kornministyrelseii godkänner följande propositionsordnilig:

Proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrrelsera beslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskoltets
förslag mot Inge Löfgrens mfl. yrkandeatt planarbetetskall avbrytas.

Justerare:

f?

a Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-03-07

Om kommunstyrelsen beslutaratt bifallaledningsutskottets forslag, proposition på Inge
Löfgrens andrahandsyrkandeatt en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) skall göras mot

avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner, att kommunstyrelsen beslutaratt avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning;

.la-röst för att avgöra ärendet idag.

Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed 8 ja-röster och 3 nej -röster att avgöra ärendet idag (se
omröstningsbilagal).

Ordföranden ställerproposition på ledningsutskottets förslag mot Inge Löfgrens mfl. yrkande
att planarbetetskall avbrytas och finner, att kommunstyrelsen beslutaratt bifalla
ledningsutskottets forslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordaiing:

Ja-röst för bifalltill ledningsutskottets forslag.

Nej-röst för bifalltill Inge Löfgrens mfl. yrkande att planarbetetskall avbrytas.

Omröstningsrcsultat

Kommunstyrrelseii beslutarmed 6 ja-röster och 5 nej -röster att bifalla ledningsutskottets förslag
(se omröstningsbilaga2).

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens andrahandsyrkandeatt en

miljökonsekxrensbeslqivning(MKB) skall göras mot avslag och finner, att kormnunstyrelsen
beslutaravslå yrkandet.

Komlnunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna sainrådsredogörelsen.

.Tusterarez Utdragsbestyrkantle:
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Kommunstyrelsen beslutaratt planarbetetskall fortsätta.

Reservationer

Mot beslutetanmäler ledamöterna JanuOlof Johansson (S) för S-gnlppen, Yngve Berlin (K)
och Inge Löfgren (MP) skriftliga reservationer.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltrmlgensplanenhet

 

Utdragsbesiyrkande:J
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LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 28

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwail

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina Rön/all-Dahlberg
Jein-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-MarieDidriksson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Daniel Niisen Ersättare

Vakant Ersättare

Christer Hammarqvist Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Ann-Iviari Söderström Ersättare

Sven-Gunnar Gunnarsson Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-Gunnar Ahlström Ersättare

Håkan Smedja Lrsättaie
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Kommunstyrelsen

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 28

Roland Karlsson

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwall

Mats Karlsson

Kent Olsson

Christina Rörvall-Dahlberg
.lan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
Inge Löfgren
Yngve Berlin

Britt-lvlarieDidriksson-B Ersättare

Lars Björneld Ersättare

Daniel Nilsen Ersättare

Vakant Ersättare

Christer Hammarqvist Ersättare

Torbjörn Stensson Ersättare

Arm-Mari Söderström Ersättare

Sven-Gunnar Gunnarsson Ersättare

Bo Göthesson Ersättare

Per-GunnarAhlström Ersättare

Håkan Snzedja Ersättare
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 i Socialdemokraterna

Lysekil

Reservation

Detaljplan för Norra Skalharnn, del av Lyse 1:2 och 1:57

Iden detaljplan som här tas fram föreslås ett bostadsomåde som kommer att gränsa till ett

stort oljebergrumoch till Preemraff. Norr om området finns också ett rlksllutresseområdeför

tung industri. Då länsstyrelsen befararatt riksintresse kan komma att skadas av detaljplanen
och' då Preem har farhågor om att anlägga ett bostadsområde så nära skyddszonen, bör

detta vara skäl nog för kommunen att inte gå vidare med detaljplanen.

Socialdemokraternaanser därför att planarbetet i dagsläget inte ska fortsätta. En kontakt

med Preem bör tas för att reda ut de sakskäl som angivits för att lnte fortsätta planarbetet.
Först därefter hör kommunen ta ställning till om planarbetetska fortsätta eller avbrytas.

För Socialdemokraterna
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Jan-OlofJohansson
Klas-Göran Henriksson

Margareta Lundqvist

Justerare: J Utdragsbestyrkande:
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Miljöpartiet Elli? “ll3' i?
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Reservation från Miljöpartietom att fortsätta detaljplaneläggningexi
för bostadsområdet Norra Slcalhamn
Dnr: LKS ll-954-2l4,§ l6

1 Norra Skalhamn planeras 33 bostadstomter i direkt anslutning till Europas största

oljebergrttm och kloss intill Brotjordens Skyddsområde för tung industri. Från

oljebergzunanmetkan avgå giftiga organiska och oorganiska ämnen samtidigt som det

finns risk för explosion och brandfara. Bostadsområden kommer också att gränsa till

nordens största rafñrtaderi, Preemratti Raftinadcrietär Sveriges miâjöfariigaste
anläggning :ned utsläpp och direkta olägenheter inom ett inflnensområdepå 10 km.

Lukt och buller stör redan idag många boende.

Prcemraffär också klassad som en Settesoaniäggning där det kan uppstå ;nyckel
allvarliga kemikalieoiy-'ckoizEnligt Boverketoch Naturvårdsverket hör skyddsavståndet
till bebyggelse vara mellan LS e 2 km från ett raftinaderi. Till planerat bostadsområde
är avståndet ädag ca SUG m. Med raütinzsderiets utbyggnadsplaner, :ned tillverkningav

oljekolts, så kommer avståndet att bli mindre. l sammanhanget kan nåinmas att train 20D

m från det planerade bostadsområde löser Preemraffin villafastighetersom sedan rivs.

Risken är således uppenbar att planerad bebyggelse kommer att utsättas för olägenñeter.
Redan idag sprids en rad cancerogenzt ämnen från rnltinaalcriet till närområdet.

lllléllntl rottinaderiet och det tänkta btlSitülsOlntåtlül talaneras en lllskcpptlltlgsllâllitllför

Sveriges mnlincxporl. Nlängden malm kan bli i nivå med Narvik i Norge. Det vill säga
över 10 miljonerårston. Alltså i samma storleksordningsom nzåingdcn råolja till

Preemrttffåclag (lO-l l mihonei' ton). Betyrtlantlc mark- och vattenområden kommer att

tas i zntsprâk samtidigt som olägenheter i form av ljud, gnissel. mctulidtmun mm

Itomnter att vara besvärande för nllrbüflldü.

Lysekils befolkningnsinslcau stadigt. linligt Statistiska Centralbyrån: så kommer snart

kommunen att ha on befolkningunder lá Olli) personer. idag är luefollçztizigenca 14 400

pcrsoiter. Behovet är såêcçles minimalt för nya bostadsområden. Speciellt gäller detta

(Jllålâltlüllson; är utslängda utan ankmittaing till tätort. skola. allmänntt konnnunikznioner
och ;Innan szimhällssei vice.

lvlil_iu'jpztrtict anser. med ledning 21\'O\'2It1t4lå<:ntlt3.att det är oltiinpliggl, linnnröz* allt u:

hiiI:;o›synr›i1n!-;t.att anlâigg-a nya bostäder så nära ett omrâde med tillit:Wii Nllllölüiitllâ
'\'Ul'lxS':ll1lll|i'l.Pågående dctnliplonn'läggningbör snlutles atvbrvtzis.

Inga l (digra-s.
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2.1 Reservation detaljplan Norra Skalhamn...

Lysekils kommun brottas förnärvarande med problemet att trots ökat

bostadsbyggande så minskar antalet mantalsskriva kommunmedborgare.

Vad v1 förstår är arbetet med en kommunal boendestrategi, ett resultat av denna

problematikoch ett försök att få ett långsiktigtgrepp om bostadsbyggandet.

Vår tolkning av diskussionerna kring boendestrategin hitintillsär att kommunen
måste prioritera åretruntboende och begränsa antalet diffusa detaljplaner.

I fallet Skalhamn är vår uppfattning att kommunen istället borde prioritera en

bebyggelse som mer knyter an till befintlig "tätort" och vi tror att en sådan
bebyggelse har större möjlighet att rendera åretruntboende.

Nämnda detaljplan tycker vi inte gynnar en kontrolierad och målmedveten utbyggnad
av samhäiletsom måste till för att nå boendestrategins mål, så som vi tolkarden.

Fler åretruntboende som kan bära upp samhällsservicen året runt.

Jag reserverar oss mot förslaget att ”gå vidare" med detaljplanen.

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet

Ä
..... r” t*

7
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Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-03-07

§29

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

Ett förslag tilldetaljplan for utbyggnad av industri i Dalskogen varit utskickat for samråd under

januari - ma1's 2011. Detaljplanenskickadestill statliga myndigheter, kommunala instanser och

sakägare enligt särskild sändlista. I samrådet framkom att Mariedalsskolananvänder mark
inom planområdet till den grad att hänsyn tilldess verksamhetbehöver tas. Skolan använder
området bl.a. for sin utomhuspedagogik. Beslut togs om att minska ner andelen industrimark
fbr att ta hänsyn tillskolans verksamhet.

Syftet med planen är att ändra markanvändningenså att markskapas för småindustrioch
handel med skrymmandevaror, samt Litöka byggrätten i anslutning till tomten som har använts

för kommunens förråd. Planen syftar även tillatt ta bort en byggrätt för handel på en

kommunägd fastighet intillMariedalskolaneftersom platsen har bedömts som olämplig för
ändamålet.Vidare syftar planen till att utöka byggrätten för Mariedals förskola för att

möjliggöra for en framtida utbyggnad samt bibehållanuvarande byggrätt for Mariedalsskolan.

Detaljplanenhar sedermera varit utställd under perioden mellan 201 1-1 1-03 och 201 1-12-01.
Efter Litställnjngen har en komplettering av va- ooh dagvattenutredningensaint den berg-
tekniska utredningen samt mindre redaktionellajusteringar gjorts.

Kommunstyrelsen behandladeförslaget tilldetaijplan vid sammanträdet2012-02-01. Under mötet

framkom att det finns intressenter som villedriva biiserwrice i anslutning tili väg 162. Efter mötet

konstaterades ett behov av revidering av planbestärnmelsernalängs med väg 162 for att tillåtabiiservice

på platsen. För att medge en så flexibelanvändningav detaljplanen som möjligt tas därför detaljplanen
upp för nytt godkännande. Förslaget är att planbestämmelsemafor området längs med väg 162 ändras

*från J 1 Snzåindzrstri, handel ;ned skiyimtzazzdevaror tillJG1 Småinduslri, handel med shynzrrzcønde varor,

bflservice.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning
Gen0Införandebeskrivning
Illustrationskarta
Plankarta
Samrådsredogörelse
Utställningsutlâtande
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-01, § 22.
Planarkitektenstjänsteskriveise 2012-02-08.

Yrkanden

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

Propositionsordning

Konmnnrstylrelsen godkänner föijaiade propositionsordning:

Proposition på inge Löfgrens ändringsyrkaiademot avslag.

Jnsterare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (33)
Kommunstyrelsen 2012-03-07

Propositionpå förvaltningens förslag att anta detaljplanen för del av Slätten 1:339 mil. med
redovisad ändring.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens ändringsyrkandemot avslag och finner, att

kommunstyrelsen beslutaravslå Inge Löfgrens ändringsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill Inge Löfgrens ändringsyrkande.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsen beslutarmed l ja-röst och 10 nej-röster att avslå Inge Löfgrens
ändringsyrkande(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att anta detaljplanen för del av Slätten
1:339 mfl. och finner, att kommunstyrelsen beslutarbifallatörslaget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt ändra planbestämmelsernai enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningensförslag 2012-02-08.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna och anta detaljplanen för Dalskogen del av Slätten
1:339 mfl. daterad 2012-02-08 enligt 5 kap 29§ PBL.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-03417

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 29

Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)

Mats Karlsson (M)

Kent Olsson (M)
Christina Rörvall-Dahlbersg (C)
Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)

Margareta Lundqvist (S)

Inge Löfgren (MP)

Yngve Berlin (K)
Britt-MarieDidriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)

Daniel Nilsen Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (M)

Christer Hammarqvist Ersättare (C)

Torbjörn Stensson Ersättare (S)

Ann-lvlari Söderström Ersättare (S)
Sven-Gunnar Gunnarsson Ersättare (S)

Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)

Håkan Smedja Ersättare (V)

Justerare: Utdragsbestyrkande:/ i)
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Miljöpartiet
i Lysekil  

Reservation: om att bevaraorörd markvid rondellen i Dalskogetl
Dnr: MEN l0/7U2I4
KS 20E2-U2-O7,ärende 2.2

Vid rondellen i Dalskogen, mot det kommunala förrådet, planeras ett industrlotnråde.
Den det som är närmast ronctelteta är idag nästan helt obebvgd och består av berg och

vegetation. I området finns en ntindre Villafastighet.Nu planeras förfulande
industribyggnader som komtnea' att påverka lattdskapsbildett.Engreppen blir omfattande
i orörd tmlltt' med olnfztttatlde sprängningsartteten.

Området som ligger utmed Lysekilsenda infatt bör ges en annan plantering. En estetiskt
tilltalandeplanering är av vikt för 0111 Lysekil skal! vara en attraktiv kommun.

Fastigheterna i området Dalskogett 1:45 och Dalskogetl 1:46 ät' idag planlagda som

allmän plats natur.

ltadcrtccknad 5111361' med ledning av ovanstående att tomt 4 bör tttgå Ut'

detatjgtlaneläggatittgett. Det lillaontrådct nordväst om Dalskugettrottdcllert bör bevaras
som allmän naturunztrk.

f
«.t
'w/yj/“tg ffxfi 52e/ -. ..

,

i

/ .

Inge Lütgren

Justerare:

_

;itE/.då ,>

Utdragsbcstvrkande:
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§ 30

BOENDESTRATEGINDEL 2 - FÖRSLAG PÅ INRIKTNING FÖR STRATEGIER
Dnr: LKS 10-49l-2I8

Arbetetmed den andra delen av boendestrategin, som syftar tillatt ta ñam själva strategierna
för vår framtida boendeplanering, inleddes på kommunstyrelsens förra sammanträde.En

sammanställninghar Llpprättats över vad som korn fram på workshopen.
Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utarbetat ett forslag tillstrategier, som grundar sig på
resultatet ñân workshopen.

Beslutsunderlag

Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-02-27 med sammanfattningav

kommunstyrelsens workshop 2012-02-01 samt förslag på strategier.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna förslaget på strategier som ett koncept och att detta
förs ut till medborgarnafor en allmän diskussion om kommunens framtida boendeplanering.

Beslutet skickastiil

Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 (32)
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§31

MEBBORGARFÖRSLAG OM TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN(ÖP) OM
GRÅNS MELLAN BOSTAD OCH VINDKRAFTVERK
Dnr: LKS 11-471-219

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

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar yttrat sig över medborgarförslaget26 januari.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger och Bengt Mellgren mil. 2011-12-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-12-21, § 180.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-26.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 17.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill lednjngsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kormnunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utd ragsbestyrkantlc:

f; 'till' 17
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§32

MEDBORGARFÖRSLAG OM ANLÄGGANDE AVEN PLATSPÅ TORPET FÖR
ATTSLÄNGA TRÄDGÅRDSAVFALL
Dnr: LKS 11-250339

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

RAMBO AB har i yttrande januari 2012 avstyrktmedborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ;från Ros-MarieAlexandersson, Lysekil,2011-06-03.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 97.
Skrivelse från RAMBO AB 2012-01-24.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 18.

Kommunstyrelsens förslag tiilkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad RAMBO AB anfört avslå
medborgarförslaget.

Beslutet sicickas till

Kommunstyrelsen

Justerare: Utdragsbestyrlçande:

x / m,
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§33

MEDBORGARFÖRSLAGOM GÅNGHÃLLAR I NYSTRÖMSPARK,BRASTAD
Dnr: LKS 11-434-331

Kristina Johansson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-11- föreslagit, att grusgångama i
Nyströms park i Brastad byts ut mot gånghällar. Kommunfullmäktigesordförande har
överlämnatmedborgarförslaget tillkommunstyrelsen för besvarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar yttrat sig över medborgarförslaget 2012-01-26.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från KristinaJohansson, Brastad, 2011-11-
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-11-30, § 162.
Platy,bygglov- och mätenhetschefeirs tjänsteskrivelse 2012-01-26.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 19.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt lämna svar på medborgarförslaget i enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningensskrivelse.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltnángen
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§ 34

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UNDER VINTERMÅNADERNAHA EN ISBANA

FÖR ALLMÄNHETENI STADSPARKEN
Dnr: LKS 11-10-829

Jan-Brik Andersson, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-01-13 föreslagit, att kommunen

skall ha en isbana i Stadsparkenunder vintermånaderna.Kommunfullmäktigesordförande har

remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschefenhar i sin tjänsteskrivelse anfört att förslaget är intressant men att det

kräver bla stora ekonomiska insatser. Av denna anledning avstyrks förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan-Erik Andersson, Lysekil,2011-01-13.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-02-24, § 2.

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2011-01-14.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 20.

Iiommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till sarnhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse
avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utd ragsbestjyrkande:J 2
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§ 35

NÄREBY LÅNGEDALEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS FRAMSTÄLLNING OM
BILDANDE AV VERKSAMHETSOMRÃDE SPILLVATTENAVLOPP OCH
ANSLUTNING TILLALLMÄNT SPILLVATTENAVLOPP
Dnr: LKS 12-19-359

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

bildande av verksamhetsområde för allmänt spillvattenavlopp inom föreningens stugområde
och att LEVA i Lysekil AB ges i uppdrag att ansluta berörda fastigheter till det allmänna
spillvattenavloppssystemetenligt lagen om allmänna vattentjänster.

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

Beslutsunderlag

Skrivelse ñån Näreby Långedalen Samfällighetsförening2012-01-20.
Skrivelse från LEVA i LysekilAB 2012-01-26.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 21.

Kommunstyrelsens förslag till lmmrnunfullmäktige

Koimnunñillmäktige beslutar att bifalla framställningen från Näreby Långedalen
Samfällighetsföreningsamt att uppdra åt LEVA i LysekilAB att ansluta berörda fastigheter till
det allmänna spillvattenaxrloppssystemetenligt lagen om allmänna vattentjänster.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utd ragsb estyrkan de:j
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§36

MEDBORGAÃWÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL ARBETA FÖR FLER

BUTIKER
Dnr: LKS l1-40-I40

Ibrahim Sharif, Lysekil,har i medborgarförslag2011-02-01 föreslagit, att kommunen skall

arbeta för flerbutiker. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Näringslivsenhetendelar förslagsställarens synpunkter och anser att ett kommande

stadsmiljöprogramkan vara ett stöd i detta arbete.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Ibrahim Sharif, Lysekil,2011-02-01.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-02-24, § 4.

Näringslivsenhetens skrivelse 2012-01-27.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 22.

Kommunstyrelsens förslag till lcommunfullmäärtige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad näringslivsenheten anfört anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Iionnnunftlllmäktige

u Justerare: w M

Utdragsbestjvrkantle:
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LYSEKILSKOMMUN Sanrmanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2012-03-07

§ 37

PRIS FÖR INDUSTRIMARKFÖR DALSKOGEN 3
Dnr: LKS 11393253

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

Kommunstyrelsens ledningsutskott behandladeärendet vid sitt sammanträde i december2011
och förvaltningen föreslog att fastställapriset för industrimarkentill 495 kr/mz.
Ledningsutskottet återremitterade ärendet och gav förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att ändra detaljplanen med inriktning att minska storlekenpå natuirnarkoch annan

allmän plats och därigenom tillskapaytterligare säljbar industrimarktillett lägre pris.

En planändring innebär en helt ny planprocess med nya möjligheter tillöverklagande,
förseningar m.m. En planändring bedömskosta cirka 200 000 kronor och ta cirka ett år üån
besluttillantagande.

En planändringskulle kunna innebära att cirka 3 400 m2 natuimark,markför GC-bana och
gata ändras tillkvartersmarkför verksamheteroch att anläggningskostnadernasjunkermed
cirka l 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. Mark kan dock
säljas med avtalsvillkoratt nyskapad markska tillförassålda fastigheter.

En förutsättning för att ovan nämnda prissänknjng skall kunna genomföras är att tidigare beslut
i kommunstyrelsen 2010-04-28 § 89, bilaga3, om att dra ñ-am och bekosta vatten- och avlopp
tiil fastigheten Ulseröd 2:1 16 omprövas.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2012-02-07.
Ledningsutskottets protokoll 2012-02-15, § 23.

Kommunstyrelsens förslag till Irommunfullmälçtige

Konununñallmäktige beslutaratt fastställapris för industrimarkinom Dalskogen 3 till 370
kr/mz samt att ge samhällsbyggnadsföivaltningeni uppdrag att genomföra en planändrizigmed
inriktning att öka kvartersmarkför industri.

Utdragsbestyrkande:
.7 .,

,är __)
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt med ändring av beslutet2010-04-28, § 89, inte ansluta

fastigheten Ulseröd 2:116 tilldet kommunala VAnnätet i samband med att detaljplanen för

Dalskogen 3 byggs ut.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

.Iusterara Utdragsbestyrkande:
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§38

REVlDERlNG AV ”BESTÄMIVIELSER OM ARVODEN OCH ANDRA
ERSATTNINGARTILL FORTROENDEVALDAI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS12-67-024

Kommunfullmäktigebeslutadevid sammanträde2008-12-18, § 191, om nya bestännnelsei'om

arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekilskommun. Sedan detta beslut togs
har vissa förändringar skett i kommunens nämndorganisationoch i fördelningen av uppgifter
mellan olika nämnder. Kompletteringbör ske med överfönnyndaren.

Följande förändringar har skett:

e Socialnämndenhar delats i en Individ- och myndighetsnämnd och en Vård- och
omsorgsnämnd.

e Planfrägornahar förts över till kommunstyrelsen från Iniijö- och
byggnadsnämnden.

e Vuxenutbildningsnänmdenhar lagts ner och ansvaret för vuxenutbildningenhar
överförts tillden gemensammanämnden Lysekil-Sotenäsgyrnnasie-och
vuxenutbildningsnänmd.

Följande förändringar föreslås i § 8 Begränsat arvode och ryms i huvudsak inom nuvarande
ekonomiska ram:

 
  
 
 
 
 
 

Nytt awode
15%av Pbb 25 %SON
I5%avPpb 25 %SON
20 % av Ppb 25 %
20 % av Ppb
5 % av Ppb

Uppdrag
Individ- och Inyndighetsnämndensordförande
Värd- och Omsorgsnämndens ordförande
Bildningsnänmdensordförande
Miljö- och byggnadsnämndensordförande
Lysekil-Sotenäsgymnasie- och
vuxenutbiidningsnämxidvice ordf.
Överförmyndaren

 
 
 

 
   
  

 
 
 
 

5 % av Ppb

Amn.: Arvode tillÖverförmyndaren utgår ej när uppdraget samordnats Ined tjänstemans övriga
arbetsuppgifter.

I § 9 görs ett förtydligande om arvodering till förtroendevald som uppbär begränsat arvode.

Beslutsunderlag

Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-02-23.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:4k/ ' Ja
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Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet till kommunledningskontoretför
kompletterande utredning avseende bl.a. bestämmelsernasgiltighet för de konnnunalabolagen
samt att målsättningenskall vara att återigen behandlaärendet på konununstyrelsens
sammanträde2012-04-04.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Roland Karlssons återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om konnnunstglrelsenbeslutaravgöra ärendet idag, proposition på förvaltningens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons âterremissyrkandemot att avgöra ärendet
idag och finner, att kommunstyrelsen beslutaratt återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt åteiremittera ärendet tillkommunledningskontoretför
kompletterande utredning avseende bla. bestämmelseznasgiltighet förde kommunala bolagen.

Komznunstyrelsenbeslutaratt målsättningenskall vara att återigen behandlaärendet på
kommunstyrelsens sammanträde20 l 2-04-04.

Beslutet skickas till

Kommun]edningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 39

YTTRANDE ÖVER BEGÄRAN 01x3; LAGLIGHETSPRÖVNIDÃG FRÅN RONALD
ROMBRANT, LYSEKIL.- IGÄNGSATTNINGSTILLSTÃND FOR INVESTERING 1
FLYTBRYGGA
Dnr: LKS 12-21 -108

Ronald Rombrant, Lysekil,har i skrivelse 2012-01-25 hos föivaltningsrätten begärt
Iaglighetsprövningav ett delegationsbeslutav kommunstyrelsens ordförande 201 1-12-28.
Beslutet avsåg igångsättningstillständför investering i brygga i Småbåtshamnen
Kolholmarna/Grötö.

Administrativechefen har utarbetat förslag tillyttrande 2012-02-29.

Beredning

Förvaltningsrättens föreläggande 2012-02-07 med bilagor.
Administrativechefens yttrande 2012-02-29.

Yrkande

Jan-OlofJohansson (S): bifalltili iörvaitningens förslag tillyttrande.

Kommunstyrelsens beslut

at: avge yttrande till förvaltningsrätten i enlighet med administrative chefens skrivelse
2012-02-29.

Jäv

Ordföranden Roland Karlsson (FP) anmäler _iäxr och deltar inte i handläggningen av detta
ärende.

Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten, Göteborg

Justerare: Utdragsbestywkande:
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§ 40

SIVLÃBÅTSHAMNvn) PINNEBERGET, DEL AVVÄGERÖD 1:70
Dnr: LKS 10-270-325

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

Kyrkan 1980 och vid området Pinnebergethar sedan många år tillbaka funnits en mängd
småbryggor' som ligger på kommunens mark utan avtal. För området gäller detaljplan 1484-

P90/9som medger byggnation av småbåtshamn med bryggor.

PinnebergetsHamnförening,med cirka 50 medlemmar,har framfört önskemålom att få

anlägga en gemensam brygga för sina medlemmarsamt intressenter ur kommunens båtpiatskö.
Bryggan är planerad att inrymma cirka 80 platser, 50 stycken till föreningen och 30 stycken till

kommunens kö. Båtplatserna skall erbjudas tillsjälvkostnadsprisvilketär bedömt till 30 000

kronor per båtplats samt en årlig hyra.

Vid kommunstyrelsens sammanträde2011-12-07 presenterades ett förslag tillarrendeavtal
mellan kommunen och PinnebergetsHanmförening. Arrendeavtaletantogs med reservation för

vissa ändringar i avtal. Efter kontakt med föreningen föreslås följande förändringar i
arrendeavtalet:

§3 Arrendetid
Upplåtelsen gäller för en tid av tjugofem (25) år från och med 2012-03-01 till och med

2037-02-28. Under förutsättning att föreningen ändrar sina stadgar i enlighet med detta
avtal.

§5 Arrendeavgift
Arrendeavgiftenskall erläggas från och med 2013-05-01.

§14 Särskildavillkor

e Föreningens stadgar skall vara ändrade i enlighet med detta avtal senast 2013-04-30,
om så ej sker är arrenderätten förverkad.

e Endast konnnunmedlemmai*i Lysekilskonnnun kan vara Inecllem i föreningen.
Undantag medges dock i det fall båtplats finns ledig och kommunens båtplatskö har

ttttömts. Föreningen har då rätt att upplåta båtplats tillperson som ej är

konnnunmedlem. Dessa upplåtelser skall vara ettåriga utan rätt till förlängning.

o Vid anläggandet av Småbåtshamnen skall fördelningen av båtplatserna fördelas med 50

% till föreningen och 50 % tillkommunens båtplatskö. Båtplatserna skall fördelas

jänmt med hänsyn tillbåtplatsernas storlek.

e Alla båtplatser som sägs upp skall återgå till föreningen och i första hand fördelas
vidare via konnnunensbåtplatskö. Båtplats får inte ärvas eller överlåtastill annan än

make/nraka, sanrbo, barn eller syskon. Arvtagaren skall vara konnnunmedlem.
Överlåtelse tillannan part får endast ske om intressenter i lconnmmens båtplatskö tackar

nej. Vid överlåtelse av båtplats skall priset vara oförändrat.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
W

jH/ "F, v)
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0 Uthyrningi andra hand medges endast till kommunmedlemsom står i båtplatskö.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsensprotokoll 2011-12-07, § 232.
Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2012-02-29 med forslag till arrendeavtal.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): följande ändringar/tilläggskall göras i arrendeavtalet

§ 3 - Arrendetiden skall påbörjas 2012-04-01.

§ 14 punkt 1

Föreningens stadgar skall vara ändrade i enlighet med detta avtal senast 2013-09-01, om så ej
sker är arrenderätten föiyerkad.

§ 14 punkt 4, andra meningen

Båtplats får inte ärvas eller överlåtas till annan än make/maka, sambo eller hemmaboende barn
under 18 år.

Tillägg till§ 14 punkt 2

Efter särskildÖverenskommelse med föreningen kan medlem bli berättigad tillbåtplats i längre
period. Detta kan dock endast ske i samband med anläggande av bryggan med maximalt fem
platser för personer som har anknytningtillplatsen i mer än tio år och har en del i brygga som

kommer att användas vid bygget av den nya anläggningen.

Mats Karlsson (M): bifalltillRoland Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Roland Karlssons ändringsyrrkandemot avslag.

Proposition på Roland Karlssons yrkandeom tillägg till § 14 punkt 2 mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons ändringsyrkandemot avslag och finner,
att kommunstyrelsen beslutarbifallaRoland Karlssons ändringsyrkanden.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons yrkandeom tilläggtill § 14 punkt 2 mot
avslag och finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Justerare:
V

, Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna upprättat förslag till avtal om lägenhetsan-ende med

PinnebergetsHamniörening med följande ändringar/tillägg:

§ 3 - Arrendetidenskall påbörjas 2012-04-01.

§ 14 punkt 1

Föreningens stadgar skall vara ändrade i enlighet med detta avtal senast 2013-09-01, om så ej
sker är arrenderätten iörverkad.

§ 14 punkt 4, andra meningen

Båtplats får inte ärvas eller överlåtastill annan än make/maka, sambo eller hemmaboende barn
under 18 år.

Tillägg till § 14 punkt 2

Efter särskild överenskommelse med föreningen kan medlem bli berättigad tillbåtplats i längre
period. Detta kan dock endast ske i samband med anläggande av bryggan med maximalt fem

platser för personer som har anknytningtillplatsen i mer än tio år och har en del i brygga som

kommer att användas vid bygget av den nya anläggningen.

Beslutet skickas till

PinnebergetsHanmförening
Samhällsbyggnadsförvaltningen/inark-och exploatering.
Irlamnchefeia

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§41

INFORLIATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OCH
KOMMUNCHEFEN

Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande frågor:

a Seabased etablering och Verksamheteni hamnområdet
e Utredning avseende malmtransporter

e Översyn av det personalpolitiskaprogrammet, specifikt uppdrag heltid/deltid

0 Invigningen av gymnasieskolan2012-04-24.

Kommunchefen informerarom följande frågor:

0 SamhällsbyggnadschefMaria Vikingssonshar sagt upp sig och slutar 31 maj.

o Samverkanmed våra grannkommuner,avstämningsmöte9 mars.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare: , Utdragsbestyrkande:
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§ 42

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

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

Ledningsutskottets protokoll - 2012-02-15, 2012-02-16
Kommunstyrelsens ordförande - nr 8/2012
Kommunchefens delegationer- m' 2/2012
Administrativechefens delegationer- nr 3-4/2012
Samhällsbyggnadschefensdelegationer -« nr 1-2/2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förteoknas i protokoll
den 7 mars 2012.

Beslutet skickas till

Resp. pärm for delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 43

ANMÄLNINGSÄRENDE
Dnr: LKS 11-432-108

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärende:

Förvaltningsrättens beslut 2012-02-09 - Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU); avvisning.
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Justerarc: » Ufdragsbcstyrkandc:


