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Övriga närvarande

Roland Persson, enhetschefAME, § 95.
Josefin Kaldo, enhetschefplan, bygglov,mät, §§ 82-83, 87-89, 96.
John Hellman, planarkitekt,§§ 82-83, 87-89, 96.
Ylva Larsson, planingenjör, §§ 82-83, 87-89, 96.
Mats Tillander, tf samhällsbyggnadscheä §§ 82-83, 87-89, 96.
Nina Hansson, mark-och exploateringsingenjör, § 84.
Michael Johansson, näringslivschef, § 85.
Lennart Nilsson, Vik. trafikingenjör, § 85.
Lars Björneld, ordförande biidningsnärnnden, § 94.
Per Bäckström, kultur/fritidscheñ § 94.
Per Olsson, miljöchef, § 97.
Christina Andersson, miljöstrateg, § 97.
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ÄRENDEN TILLKOMMUNSTYRELSEN

§79

MOTION OM ATTINTE STÄNGALYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-42-293

Inge Löfgren (MP) har i motion 2012-02-09yrkat, att Lysehemmet inte skall stängas och
framför, att miljöpartiet anser det betydelsefulltatt det finns äldreboende i samtliga
kommundelar. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har bla. av besparingsskälbeslutatatt avveckla Lysehemmet
som särskilt boende senast 2012-06-30.Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjort
för motiven for en stängning samt nämndens plan för framtidens vård- och omsorgsbostäder.
Ãldrecentra planeras i Lysekil,Brastad och på Skaftö. Den gemensammastyrgruppen från
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom de bedömningarsom

tidigare socialnämnden och numera vård- och omsorgsnämnden redovisat beträffande
ñamtida vård- och omsorgsboende i kommunen.

Lysehemmet kommer under de närmaste åren att utnyttjas som evakueringsboendeunder den
tid som i forsta hand Stångenäshemmet byggs om. Avdenna anledning är det fn. inte aktuellt
att försälja fastigheten.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-02-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-02-23, § 24.
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2012-05-03, § 67, med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets forslag tillkommunfullmäktige

Konnnunñillmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad som framkommit i beredningenanse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

.TUSTERING Si 'ü,
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§80

MEDBORGATWÖRSLAGOM ATTRIVA UPP VÅRB- OCH
OMSORGSNAMNDENS BESLUT ATTSTANGA LYSE ÃLDERDOMSHEM
Dm: LKS 12-37-293

Karl-OlofNiklasson, Lyse, har i medborgarförslag 2012-02-14 föreslagit, att vård- och
Omsorgsnämndens beslut att stänga Lyse ålderdomshem skall rivas upp.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämndenhar b1.a. av besparingsskälbeslutatatt avveckla Lysehemmet
som särskilt boende senast 2012-06-30. Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjort
för motiven för en stängning samt nämndens plan för framtidens vård- och omsorgsbostäder.
Äldrecentra planeras i Lysekil,Brastad och på Skaftö. Den gemensamma styrgruppen från
kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom de bedömningarsom

tidigare socialnämnden och numera vård- och omsorgsnämnden redovisat beträffande
framtida vård- och omsorgsboende i kommunen.

Lysehemmetkommer under de närmaste åren att utnyttjas som evakueringsboendeunder den
tid som i första hand Stångenäshemmet byggs om. Av denna anledning är det fn. inte aktuellt
att försälja fastigheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson 2012-02-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-02-23, § 26.
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2012-05-03, § 66, med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tilivad som framkommit i beredningenanse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Si
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§31

MEDBORQARFQRSLAGOlVl_ATTSKAPA EN KOOPERATIV
HYRESRATTSFORENINGFOR LYSEHEMMET
Dnr: LKS 12-118-293

Karl-OlofNiklasson, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-03-29 föreslagit, att kommunen
bildaren kooperativ hyresrättsförening för Lysehemmet enligt samma modell som finns
mellan Lysekilskommun och Riksbyggen avseende Stångenäshemmet och Lysekilshemnaet.
Kommunfullmäktigesordförande har rernitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har bl.a. av besparingsskälbeslutatatt avvecklaLysehemmet
som särskiltboende senast 2012-06-30. Nämnden har i remissyttrande 2012-05-03 redogjort
för motiven för en stängning samt nämndens plan för framtidens vård- och omsorgsbostäder.
Äldrecentra planeras i Lysekil,Brastad och på Skaftö. Den gemensamma styrgruppen från
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden har ställt sig bakom de bedömningarsom

tidigare socialnämnden och numera vård- och omsorgsnämnden redovisat beträffande
framtida vård- och omsorgsboende i kommunen.

Lysehernrnet kommer under de närmaste åren att utnyttjas som evakueringsboendeunder den
tid som i första hand Stångenäshemmet byggs om. Av denna anledning är det f.n. inte aktuellt
att försälja fastigheten eller att skapa en kooperativ hyresrättsförening för enheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson,Lysekil,2012-03-29.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29, § 54.
Vård- och omsorgsnämndensprotokoll 2012-05-03, § 65, med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad som ñamkommit i beredningen
avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§82

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅBYFJORDEN - GODKÄNNANDE AV
SAMRÅDSREDOGORELSE
Dnr: LKS 11-257-212

En fördjupad översiktsplan för Åbyfjorden med dess omgivande landområdenLipprättas
gemensamt av Lysekilsoch Sotenäs kommuner. I detta arbete har nu det första skedet,
programskedet, genomförts för att ta del av allmänhetens tankar och synpunkter infor
upprättandet av ett formellt planförslag. Inkomna synpunkter har kommenterats i en

programsamrådsredogörelse som nu finns framme for godkännande. Redogörelsen innehåller
även förslag till inriktning för det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Beslutet om att godkänna projektbeskrivningenför den fördjupade översiktsplanensamt att

upprätta prograrnhandlingarför densamma togs av kommunstyrelsen2011-06-29. Beslut om

att godkänna programhandlingenoch skickaut den för samråd togs av kommunstyrelsen
2011-11-14. Den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden arbetas fram gemensamt mellan
Sotenäs och Lysekilskommuner.

Åbytjorden och dess omgivande landområdenbesitter höga natur- och kulturvärden och har
potential för ett rikt friluftsliv.Att nå en hållbarbalans mellan utveckling av

bostadsbebyggelse, främst på Sotenäs sida av ijorden, samt utveckling av turism och
friluftslivär det grundläggande syftet med den fördjupade översiktsplanen.

Under hösten 2011 arbetades ett program fram som ett forsta led i planprocessen. Samråd
kring det upprättade programmet hölls från 1 december2011 till 31 januari 2012. Programmet
har funnits tillgängligtpå kommunerna och deras hemsidor. Möjlighet för allmänheten att ta
del av och diskutera innehållethar funnits under julmarknaderpå Nordens arkoch Röe gård,
samt under dialogmöten på Röe gård, Hämäsets Folkets hus och på Nordens ark.

De synpunkter som lämnats under programsamrådet har sammanställts och kommenterats i en

progmmsamrådsredogörelse. I redogörelsen finns även en sammanställningav förslag till
inriktningpå det fortsatta arbetet, d V s arbetet med att ta fram en Samrådshandling.

Beslutsunderlag

Programsamrådsredogörelse 2012-05-24.
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-25.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna programsamrådsredogörelsen.

JUSTERING Sign:ü_
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Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Samrådshandling skall tas fram i enlighet med den
inriktning som redovisas i programsamrådsredogörelsen.

Beslutet skickas til!

Kommunstyrelsen

JUSTERING Si/n
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§83

FÖRSÄLJNINGAVMARKOCH ANDRA TILLGÅNGAR
Dnr: LKS 12-82-250

Kommunfullmäktigegav 2012-02-23 § 18, kommunstyrelseni uppdrag att ta fram en

kvalitetssäkrad process vid försäljning av markoch andra tillgångar.

Försäljning av mark och andra tillgångarsker antingen genom beslut i kommunfullmäktige
eller av kommunstyrelenoch andra facknämnderpå uppdrag (delegation) av

kommunfullmäktige. I vissa fall har beslutatt sälja delegerats till tjänsteman.

Följande förfaringssätt gälleri april 2012:

- Bostadstomter och mark, där kommunfullmäktige fastställtpris, säljs av

exploateringsingenjör. -

- Bostadstomtei' och markutan fastställt pris säljs av kommunstyrelsen (upp till 1 milj.
kr) eller av kommunfullmäktige.

- Byggnader och bebyggda fastigheter säljs av kommunstyrelsen (upp till 1 milj. kr)
eller av kommunfullmäktige.

- Industrimark,såväl med som utan fastställtpris, säljs av kommunstyrelsen (upp till l
milj. kr) eller kommunfullmäktige.

- Andra tillgångar,Lex. fordon, redskap och kartmaterial säljs efter värdering, anbud
eller enligt taxa av förvaltningschefeller annan delegat.

Generellt sett fungerar processerna väl men åtgärder kan vidtas för att snabba
uppförsäljningsprocessen (många gånger av vikt för köparen) samt förbättra
dokumentationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar utarbetat förslag tillhantering. Förslaget behandladesvid
ledningsutskottets sammanträde 15 maj och återreznitterades för kompletterande utredning.

Beslutsunderlag

Tf. enhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-04.
Ledningsutskottets protokoll 20 12-05- l 5, § 70.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande hantering vid försäljning av mark och
andra tillgångar:

- Alla förfrågningar om köp ska vara skriftligaoch diarieförasför att beaktas.
- Pris sätts efter värdering, marknadsmässiganalys eller så att Lex. kostnaderna för en

exploatering täcks.
- I de fall pris/taxa fastställts av kommunfullmäktigedelegeras beslutsrättentill

förvaltningschef (med rätt tilividaredelegering).

JUSTERING Sig/ :E”, iiii
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- Dokumentationenska vara tydlig och diarieforas. Genomförda försäljningar anmäls
tillnämnd eller styrelse.

- I de fall kommunenväljer att inte själv exploatera ett område (kommunalmarkmed
färdig detaljplan) ska försäljning ske. När kommunfullmäktigebehandlarett sådant
ärende kan ett lägsta försäljningspris fastställassamt rätten att anta anbud delegeras till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign.g 123533:)
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§84

MARKREGLERING- SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:6 OCH 1:128
Dnr: LKS 11-214-264

Fastighetsägarentill Skaftö-Fiskebäck1:128 inkom 2010-08-24 med en muntlig förfrågan till
Samhällsbyggnadsföivaltningenom att få köpa mark till sin fastighet. De cirka 126 kvm som

fastighetsägaren ville köpa ligger som kvartersmark i gällande detaljplan och nyttjas sedan
länge av fastighetsägaren. Fastighetsägaren hävdar att han redan 1987 och 1998 påbörjat
ärendet med markregleringenoch anser därför att priset som togs i kommunfullmäktige2009
inte ska gälla honom. Samhällsbjxggnadsförvaltningen har inte kunnat hitta några
anteckningar eller någon förfrågan om köp av mark från fastighetsägaren i kommunens
diarium.

Enligt beslutet som togs i kommunfullmäktige 2009-10-29 ska försäljningspriset bedömas
utifrån marknadsvärdetvid en utökning på mer än 30 % av bostadstorntens ursprungliga areal.
Enligt samhällsbyggnadsfönraltningens bedömning blir då priset 1 300 kr/kvm för
kvartersmarken. Fastighetsägaren har blivit erbjuden att köpa kvartersmarken för l 300
kr/kvm och i samband med fastighetsregleringenvill samhällsbyggnadsföwaltningen lösa in
cirka 29 kvm inom fastigheten som är allmänplats (gata och park) för 130 kr/kvm.
Fastighetsägaren har fått erbjudande om att byta areal mot areal när det gäller de 29 kvm
allmänplats vilket resulterar i att fastighetsägaren endast betaiar för 97 kvm kvartersmark.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstår även för halva förrättningskostnadenhos Lantmäteriet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förfrågan om köp av mark inkom 2010-08-24 och
därmed ska priset räknasutifrån kommunfullmäktigesbeslut 2009- 1 0-29.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2012-06-07med bilagor.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutaratt priset för markenska beräknasutifrån kommunfulimäktiges
beslut2009-10-29 samt omfatta 97 kvm.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign'
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§85

REVIDERING AV BESLUT AVSEENDE GÅGATA PÅ KUNGSGATAN
SOMMAREN 2012
Dnr: LKS 11-433-311

Kommunstyrelsen beslutadevid sitt sammanträde2012-04-04 att uppdra åt
samhällsbyggnadsforvaltningenatt anordna gâgata på del av Kungsgatan mellan Korsgatan
och Apoteksgatanunder perioden 2012-06-15-08-15samt att kostnaden skulle täckas inom
ramen för samhällsbyggnadsfowaltningensbudget 2012.

Under maj månad har frågor kring anordnandet av gågatan återigen aktualiserats.
Näringslivsenhetenhar fört överläggningarmed näringsidkamalängs aktuell del av

Kungsgatan. Därefter har enheten i samarbetemed samhällsbyggnadsfowaltningens
trañkingenjör presenterat ett reviderat forslag tillgâgata på Kungsgatan sommaren 2012.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-04, § 48.
Näringslivschefens tjänsteskrivelse 2012-06-07.

Ledningsutskottets forslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar med ändring av beslut 2012-04-04, § 48, att anordna gågata
mellan Polisgatan och Korsgatan under perioden 2012-06-15-08-15.

Kommunstyrelsen beslutaratt ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att trndersöka hur
många parkeringsplatser som går att ta fram längs med Korsgatan mot Stadsparken samt att
beräknakostnaden för detta.

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden skall täckas inom ramen for
samhällsbyggnadstörvaltningensbudget 2012.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 86

IGÄNGSÄTTNINGSTILLSTÃND FÖR INVESTERING AVSEENDE
OMBYGGNADSARBETENI GULLMARSSKOLAN
Dnr:

Fastighets-enhetenhar i samarbetemed bildningsförvaltningenutarbetatett förslag till
anpassningsåtgärder i Gullmarsskolans byggnad för att i en forsta etapp möjliggöra en

inilyttningi G-byggnaden av Kronbergsskolansåk 4-6 höstterminen 2012.

Fastighetsenhetenhar begärt igângsättningstillståndfor ifrågavarande investering.

Beslutsunderlag

Fastighetsenheten sammanställning2012-06-04.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att medge igångsättningstiilstånd för investering i
ombyggnadsarbeten i Gullmarsskolan för att möjliggöra en inilyttningav Kronbergsskolans
åk 4-6 höstterminen 2012. Igångsättningstillstândmedges med 500 tkr for inre åtgärder och
400 tkr för yttre åtgärder.

Paragrafen förklarasomedelbart justerad:

Roland Karlsson, ordförande Jan-OlofJohansson

Beslutet skickas till

Fastighetsenheten
Bildningsforvaltningen

JUSTERING Sign:
U;
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§87

DETALJPLANFÖR STÅNGENÄSHEMMET,DEL AV TUNTORP4:156
Dnr: LKS 11-481-214

RådhusetArkitekterhar i samarbete med kommunen tagit fram förslag tilldetaljplan i syfte
att möjliggörautbyggnad och ombyggnad av Stångenäshemmet. Planområdet är beläget i
Brastad Öster om Läkarvägen och söder om Kyrkvägen.

Behovsbedömningen,som ska avgöra om planens genomförande kan komma att innebära
betydandemiljöpåverkan,har komrnunicerats med Länsstyrelsen som delar kommunens
uppfattning att planen inte kommer att innebära betydandemiljöpåverkan.Någon
miljökonsekvensbeskrivningbehövs alltså inte.

Beslutsunderlag

Plankarta koncept
Iliustrationskaitakoncept
Planbeskrivningkoncept
Behovsbedömning
Länsstyrelsens yttrande om behovsbedömning
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-25.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen inte innebär betydandemiljöpåverkanoch att
någon miljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöverupprättas.

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen skickas ut för samråd enligt s.k. enkelt
planförfarande 5 kap. 7,15 §§ plan« och bygglagen (PBL).

Beslutet skickastill

Sarnhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten

t J ./
M

JUSTERING Sig?
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§88

DETALJPLANFÖR BOSTÄDER,DEL AVSKAFTÖ-FISKEBÄCK1:3 M.FL.
Dnr: LKS 11-350-214

Ett forslag tilldetaljplan for utbyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus/radhusi
Fiskebäckskilhar varit ute på samråd 201 1-l2»2l till2012-02-14. Detaljplanen skickades till
statliga myndigheter och verk,kommunala instanser och sakägare enligt särskild Sändlista
samt till lokala föreningar på Skañö. Ett samrådsmöte hölls i Skaftö Folkets hus den 12:e
januari 2012.

Synpunktemasom inkommitunder samrådet finns redovisade och kommenterade i en

Samrådsredogörelse.

Efter samrådet har vidare utredningar kring geoteknik och buller genomförts då synpunkter
angående frågorna framförts i samrådet. Därutöver har bland annat område för elstation, sänkt
byggnadshöjd för 1:348 samt trañksäkerhetsåtgårder tillförts planen. Huvudmannaskapför
allmänplats ändras från enskilttillkommunalt.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse koncept
Plankarta koncept
Illustrationskaitakoncept
Planbeskrivningkoncept
Genomförandebeskrivningkoncept
Plan-, byggiov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-25.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt godkänna samrådsredogörelsen.

Ledningsutskottet beslutaratt godkänna ett kommunalthuvudmannaskapför allmänplats.

Ledningsutskottet beslutaratt ställa ut planförslaget enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen
efter ändringar och kompletteringarenligt samrådsredogörelsen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
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§89

DETALJPLAN SKAFTÖ VANDRARHEM, SKAFTÖ-BACKA3:152, GRUNDSUND,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-345-214

Samrådshandlingar har upprättats för bostads- och vandrarhemsändamålpå fastigheten. Det
övergripande syñet med detaljplanen är att möjliggöra korttidsboende, utöka befintlig
byggrätt, ge möjlighet att avstycka en tomt med ytterligare byggrätt, medge tillfartsväg samt
medge byggrätt för den byggnad som fanns där när planen antogs.

I samband med upprättande av en ny detaljplan ska fastigheten även anpassas tiil befintliga
förhållanden, bland annat ska befintliginfart, parkeringoch användningssättplanläggas.

Planen medger att befintligbyggnad byggs till alternativ att ett nytt hus uppförs i närheten i
samma höjd som befintligbyggnad. För området närmast Bovikstensvägenmedger planen att
en ny bostadsfastighet, med en byggrätt på 150 kvadratmeter i 1,5 våning, styckas av

alternativt att maximalt fyra uthyrningsstugor om högst 30 kvadratmeter vardera uppförs.
Med det senare alternativet innebär det en ökning verksamheten från 20 bäddar till ca 46.
Alternativet med en ny bostadsfastighet närmast Bovikstensvägen innebär en ökning av

verksamhetentill ca 30 bäddar.

Beslutsunderlag

Planbeskrivningkoncept
Piankarta koncept
Illustrationskarta
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-05-04.
Ledningsutskottets protokoll 2012-05-15, § 65.
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-05-30, § 87.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ett genomförande av planen inte medför någon betydande
miljöpåverkan.En särskiid miljökonsekvensbeskrivningbehöverdärför inte upprättas.

Ledningsutskottet beslutaratt skicka ut planen på samråd enligt 5 kap 1l§ PBL (2010:900).

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 90

OPTION PÅ FÖRVÄRV AV MARK I ANSLUTNING TlLL FASTIGHETEN
KRONBERGET 1:97
Dnr: LKS 10-296-252

Hösten 2010 godkände kommunstyrelsen försäljning av mark, villkoratmed att bygglov vannlaga kraft, i anslutning till fastigheten Kronberget 1:97, Vattentornet i Lysekil. Ett planarbetepågår för fastigheten.

Fastighetsägarenhar i skrivelse 2012-05-30 att tidigare optionsavtal revideras i vissa delar.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Fönster-Vyer i LysekilAB, Arne Karlsson, 2012-05-30.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra ät samhällsbyggnadsförvaltningenatt utarbeta forslag påreviderat optionsavtal.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadstörvaltningen,mark-och exploatering
Fönster-Vyeri LysekilAB, Arne Karlsson
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§91

MEDFINANSIERING AV SKAFTÖ ÖRÄDS PROJEKT SKÄDDHÃLAN,
GRUNDSUND
Dnr: LKS 09-483-259

Skaftö Öråd har i skrivelse 2012-04-18 gjort framställning o1n att kommunen medfinansierar
projekt Skäddhålani Grundsund med i :första hand 100 tkr for år 2012. I projektet ingår bLa.
att anlägga en strandpromenad. Kommunens :medfinansiering är en förutsättning för att
Örådet skall kunna få ekonomiskt stöd från VCE-regionen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Skaftö Örâd 2012-04-18 med projektansökan.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att medfinansiera Skaftö Öråds projekt Skäddhålani Grundsund
med totalt 100 tkr for år 2012 under förutsättning att övriga delar i ñnansieringsplanen
godkänns.

Beslutet skickas till

Skaftö Öräd, ordförande Kent Juvén
VG-regionen, Agneta Mårdsjö
Näringslivsenheten
Ekonomienheten
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§92

SKAFTÖÖRÃDS UTVECKLINGSPLANFÖR SKAFTÖ
Dnr: LKS 09-4293259

Skaftö Öråd har utarbetat en utvecklingsplan för Skaftö och gjort framställning om att
kommunen skall ställa sig bakom planen.

Beslutsunderlag

Skaftö Örâds skrivelse 2012-04-18.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt remittera utvecldingsplanentill samhällsbyggnadsförvaltningen
för yttrande.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Skaftö Oråd, ordförande Kent luven
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§93

ANPASSNlNGSÅTGÄRDER I SKAFTÖ SKOLA FÖR OMLOKALISERING AV
PENSIONÅRSVERKSAMHETEN1 TREFFPUNKTEN,GRUNDSUND
Dnr: LKS

Administrative chefen informerar om pågående överläggningar avseende omlokalisering av

pensionärsfdreningarnas verksamhet i fastigheten Treffptlnkten i Grundsund till lokaler i
Skaftö Folkets Hus och i Skaftö skola. Målsättningen är att föreningama skall kunna flytta till
nya lokaler efter sommaren.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt tillstyrkaredovisad lösning.
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§94

BILDNINGSNÄMNDENS BESLUT OM AVVECKLING AV BADPLATSER
SOMMAREN 2012

I bildningsnämndensbeslut om detaljbudget för år 2012 ingick bl.a. en avveckling av följande
badplatser sommaren 2012:

Långevik,Lysekil
Fridhem,Lysekil
Rödbergsvik,Skaflö
Sandvik, Brastad

Besparingen på denna avvecklingberäknadestill 247 tkr.

Ledningsutskettet för överläggningar med representanter för nämnden kring detta beslut och
dess konsekvenser.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt bildningsnänmdenatt hälla dessa fyra badplatser i
drift under sommaren2012 varvid säkerhetsâtgärder skall prioriteras.

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt bildningsnämndenatt projektredovisa kostnadema för
driften av dessa badplatser samt i efterhand lämna in en framställning om täckning av

upparbetade kostnader intillett maxbelopppå 247 tkr.

Beslutet skickas till

Bildningsnämnden
Ekonomienheten
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§ 95

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Följande frågor behandlas:

Enhetschefen för AME redovisar aktuella arbetsmarknadsprojektinom enheten.

Enheten anordnar 3 veckors feriepraktikför 27 ungdomarunder sommaren.

Naturvårdslag

Redovisas arbetet med att överföra naturvårdslagets verksamhet till arbetsmarknadsenheten.
Medel för strandstädningskall undersökas.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.
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§ 96

PLAN- OCH EXPLOATERINGSÄRENDEN

Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet och utvecklingsenhet informerar om pågående
arbete med detafjpianer och expioateringsområden, bLa. Mariedal 1:157 och Dona 2:1 mfl.
(ansökningar om planbesked), Norra Skaiharnn, Towemyr l, Södra Hamnen
(Handeisomrâde),centrumutveckiing och boendestrategi.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.
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§ 97

KOMMUNENS ARBETEINOM MILJÖOMRÅDET

Miljöchef Per Olsson aktualiserar frågor kring kommunens miljöarbete bLa. föranlett av
planerna om ett samgående med våra grannkommunerinom rniljötillsynen.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt miljöenheten att genomföra en inventering som
redovisar kommunens arbete inom olika delar av :niljöarbetetbåde lokalt och regionalt.
Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen/miljöenheten
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§

IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÅND FÖR INVESTERING AVSEENDE
OMBYGGNADSARBETENI GULLMARSSKOLAN
Dnr:

Fastighetsenhetenhar i samarbetemed bildningsförvaltningenutarbetat ett förslag till
anpassningsåtgärder i Gullmarsskolansbyggnad för att i en första etapp möjliggöra eninflyttningi G=byggnaden av Kronbergsskolansåk 4-6 höstterminen 2012.

Fastighetsenheten har begärt igångsättningstillståndför ifrågavarande investering.
Beslutsunderlag

Fastighetsenhetensannnanställning2012-06-04.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att medge igångsättningstillstånd för investering i
ombyggnadsarbeten i Gullmarsskolan för att möjliggöra en inflyttningav Kronbergsskolansåk 4-6 höstterminen 2012. Igångsättningstillståndmedges med 500 tkr för inre åtgärder och
400 tkr för yttre åtgärder.

Paragrafen förklaras(yzêdelbartjusterad:
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Roland Karlsson, ordförande Jan-OlofJohansson

Beslutet skickas till

Fastighetsenheten
Bildningsförvaltningen
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