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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2012-08-15 kl. 09.00 - 12.00

Lokal: Borgmästaren
Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf Fredrik Christensson (C)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf Torbjörn Stensson (S)
Yngve Larsson (FP) Sven-GunnarGunnarsson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Per-GunnarAhlström (K)
Fredrik Lundqvist (M), ers. för Kent Olsson (M) Håkan Smedja(V)
Christer Hammarqvist (C)
Bo Göthesson (S), ers. för
Klas-GöranHenriksson (S)
Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:
Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaldson, administrativ chef
Mari-Louise Dunert, nämndselüeterare

Paragrafer: 127- I 40
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Konnmunstyrelsen 2012-08-15

Övriga närvarande

Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§ 135
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef §§ 133-134
Ylva Larsson, planingenjör §§ 133-134
Tor Carlsen, Tf rederichef § 136

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 127

MOTION AVSEENDEREVIDERADALKHOLPOLICY
Dnr LKS 10-324-709

Siw Lycke (C) och Christina Rörvall-Dahlberg(C) har i motion 2010-09-06 föreslagit att
aikoholpolicyn i Lysekilskommun behöver revideras.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen och
socialnämnden.

Individ- och myndighetsnämndenhar i remissyttradet hänvisat till den översyn av de
alkoholpolitiskariktlinjernasom pågår.

Beslutsunderlag

Motion fiuån Siw Lycke (C) och Christina Rörvall-Dahlberg(C), 2010-09-06
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2010-09-23, § 121
Individ och myndighetsnärnndensprotokoll, 2012-05-28, § 157 med tjänsteskrivelse
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 99

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till individ» och myndighetsnämndenanfört
anse motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§12s

KOMMUNALT INFORNIATIONSANSVARENLIGT SKOLLAGEN IKAP. 18§
Dm' LKS 12-281-109

Enligt skollagen lkap. l8§ ska hemkommuneiibland annat hålla sig löpande informerad om
hur ungdomama i kommunen som fullgjort sin skolpiiktmen inte fyllt 20 år, är sysselsatta i
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighetomfattas
av de ungdomar som avslutat gymnasieskolanutan ett slutbetyg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndenhar i sitt beslut föreslagit att ta ansvaret för det
kommunala infonnationsansvaret.

Beslutsunderlag

Lysekil-SotenäsGymnasie- och vuxenutbildningsnämndsprotokoll 2012-06-28, § 26
med handlingsplan

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställerhandlingsplanKommunalt lnformationsansvar.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämndenansvar för det
kommunala inforrnationsansvaret.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt bjuda in ansvariga tjänstemän for att redovisa det pågående
arbetet av det kommunala informationsansvareti Lysekil,samt det behov av stöd och åtgärder
som efterfrågas tillden 3 oktober2012.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Gymnasie- och vuxenutbildningstörvaltningen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 129

MOTION OM KLIMATANPASSNINGVID STIGANDE VATTEN
Dm' LKS 12-192-432

Inge Löfgren (MP), har i motion 2012-05-15 föreslagit att Lysekilskommun upprättar en

klimatanpassningsplanmed anledning av den betydandehöjning av havsnivån som förväntas
inom de kommande hundra åren. I motionen hänvisar förslagsställarenbland annat till
Länsstyrelsens dokument ”Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i
översvämningshotade områden”. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunen är med i EU-projektet ”Hav Möter Land” och är representerade bland annat i
temagiuppen som arbetarmed stigande vattennivåer. l arbetetmed kommunens boendestrategi
så framkommer anpassning tillstigande vattennivåer som en viktig fråga att hantera. Gärna
inför eller i samband med att en ny Översiktsplan tas fram.

Samhällsbyggnadsförvaltningenställer sig positiva tillmotionen och ser gäma ett politiskt
beslut att uppdra ät förvaltningen att ta fram en projektbeskrivningsom utreder omfattning,
kostnader, tidplan och tillvägagångssättinför ett framtida arbete med klimatanpassning
avseende stigande vattennivåer. Det bör dock poängteras att ett sådant arbete bör invänta
resultatet ñån projektet ”Hav möter Land” och därför tidigast kan påbörjas om ett drygt år.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP), 2012-05-15
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-05-24, § 87
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-25
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 100

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamotionen.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en projektbeskrivningavseende
klimatanpassningmed start senast 2014.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 130

MOTION OM PARKERINGFÖR HUSBILARPÅ CAMPUS VÄST PARKERING
SOMMARTID
Dnr LKS 12-159-514

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att upplåta
parkeringvid Campus Väst for husbilarfrån midsommar tillden 1 augusti.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Utvecklingsenhetenställer sig tveksam tillatt peka ut parkeringareller del av parkeringar i
området som specifik husbilsparkering,när det iordningställs Stallplatser för husbilari
Valbodalen. Dessutom kan noteras att ett detaljplanearbetefor området pågår där bl.a. frågan
om parkeringsplasterkommer att ingå.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V),2012-04-03
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-04-26, § 65
Samhällsbyggnadsfoivaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-21
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 101

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad som framkommit i beredningenanse
motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§13:

MOTION OM AVGIFTSFRIUPPLÄTELSEAVTROTTOARERFÖR BUTIKER
OCH CAFEERLÄNGS DEN DEL AV KUNGSGATANSOM FÖRSÖK GÖRS OM
TILL GÄGATA SOMMAREN 2012
Dnr LKS 12-160-316

Håkan Smedja(V) och Marthin Hermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att
kommunen avgiftsfritt ska upplåta trottoarer för butiker och caféer längs den del av

Kungsgatan som på försök görs om tillgågata sommaren 2012. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beredningen av motionen har fördröjts varför den inte har kunnatbehandlas innan årets försök
med gågata inleddes. Det är dock av vikt att de förslag som framförs i motionen behandlas
iniför kommande år.

Del av syftet med att inrätta en gågata är att ge möjligheter för verksamheter längs gågatan att
kunna använda trottoarer för bl.a. de ändamål som anges i motionen. Vid upplåtelse av

kommunal markför föreslaget ändamål mäste dock kommunen tillämpa likställighetsprincipen
i kommunallagen2 kap. 2§. Detta innebär att kommunen inte kan särbehandlaverksamheter
vid Kungsgatan som gågata jämfört med övrig upplåtelse av allmän platsmark.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedja(V) och MarthjnHermansson (V),2012-04-03
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-04-26, § 66
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-01
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 102

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad kommunledningskontoretanfört avslå
motionen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 132

MEDBORGAIWÖRSLAG- LYKTSTOLPARLÄNGS ROTEMYREN
Dnr LKS 11-404-317

GunillaTrygg, Lysekilhar i medborgarförslag 2011-10-27 föreslagit att lyktstolparsätts upp
utmed gångvägen längs Rotemyren, från Darnmvägen tillForellvägen. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsföwaltninghar i yttrande anfört att det finns ett flertal angelägna projekt,
utbyggnad av gång- och cykelbanor, åtgärder längs skolvägar etc. som är aktuella inom
Lysekilskommun. Anslagna medel för 2012 samt planerade för 2013 rymmer inte det här
aktuella belysningsprojektetutan projektet bör bedömmas i kommande arbete med
investeringsbudgeten.

Kommunledningskontoretkonstaterar dessutom, att det finns alternativa gång- och cykelbanor
i området som är belysta.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag ñ-än GunillaTrygg, Lysekil,2011-10-27
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2011-10-27, § 139
Samhällsbyggnadstörvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-25
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 103

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 133

EXPLOATERINGSAVTALAVSEENDEDETALJPLANFÖR OMRÅDE SÖDER OM
VATTENTORNET,DEL AV MARIEDAL 1:6 M FL.
Dnr LKS 11-353-251

Avtaletomfattar exploatering och byggnationav det område som anges i föreslagen detaljplan
för "Område söder om Vattentornet, dei av Mariedal 1:6 m fl”,Lysekilskommun.

AvtaletFördelar ansvar för kostnader och utförande i piangenomförandefrågormellan
Kommunen, LEVA och Exploatören.

Den för området gällande detaljplanen medger ett trettiotal bostadshus utformade som

sammanbyggda radhus. Det nya planförslagets innehåller23 bostadshus utefter tre säckgator.
Pianförslaget är utformat så att det även är möjligt att bygga 13 friliggandevillor istället för
grupphus. Förslaget innebär också att byggrätterna på och runt vattentornet släcks ut. Orm-ådet
kan anslutas till tjärivärmenätet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadstörvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-01 med expioateringsaxrtal

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegodkänner upprättat förslag tillexpioateringsavtalavseende detaljplan för
område söder om vattentornet, del av Mariedal 1:6 mil., Lysekilskommun.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 134

DETALJPLANFör; OMRÅDE SÖDER OM VATTENTORNET,DEL AV MARIEDAL
1:6 M FL. TORNVAGENS FÖRLÄNGNING, LYSEKILSKOMMUN
Dnr LKS 05-228-214

Ett förslag till detaljplan för Område söder om Vattentornet har varit utställt under tiden 2011-
03-03 t.o.m.20l 1-03-31. Detaljplanen skickades till länsstyrelsen, centrala organ, kommunala
instanser och sakägare enligt särskild Sändlista.

Inkomna synpunkter under utställningen finns sammanfattade och kommenterade i bilagt
utställningsutlåtande.Synpunkterna föranledde enbart redaktionella ändringar av detaljplanen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-01 med bilagor

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta detaljplan för område söder om vattentornet, del av
Mariedal 1:6 mfl., Lysekilskommun, daterad 2006-11-10,justerad 2007-03-15, 2011-02-17
och 2011-09-12 enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för område söder om vattentornet, del av Mariedal 1:6
mfl., Lysekilskommun, daterad 2006-11-10, justerad 2007-03-15, 201 l-02-l7och 2011-09-
12 och överlämna planen till kommunfullmäktige for antagande enligt 5 kap 29 § plan- och
bygglagen.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 135

FINANSIELL RAPPORT PER 2012-05-30

Entropi AB har lämnat in finansiell rapport per den 2012-06-30 för Lysekils kommun och för
Lysekil som koncern.

Beslutsunderlag

Entropi AB finansiell rapport per den 2012-06-30

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna Entropi AB finansiella rapport per den 2012-06-30.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 136

AVTALMED VÄSTTRAFIKAVSEENDESKÄRGÅRDSTRAFIKENI LYSEKILS
KOMMUN
Dnr LKS 11-450-434

Nuvarande avtal för skärgårdstrañken i Lysekilskommun gäller till och med 31 augusti 2012.
Bernanningen av fartyget inklusive reservkapacitet har varit ute på upphandlingoch den
vinnande anbudsgivaren skulle överta trafiken från och men l september2012. Upphandlingen
är överklagadoch ärendet ligger hos förvaltningsdomstolenoch for närvarande finns ingen
informationom när ärendet kommer tillprövning.
Med bakgrund av detta villVästtrafikAB förlänga avtalet med Lysekilskommun tilloch med
8 december2012.

Beslutsunderlag

Tf. rederichefens tjänsteskrivelse 2012-07-20 med forslag tillavtal
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 104

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsengodkänner upprättat avtal med Västrafik avseende skärgårdstrafiken i
Lysekilskommun t.o.m. 2012-12-08.

Beslutet skickastill

Tor Carlsen, tf. rederichef
Västtrafik AB

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§137

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE OCH
KOMMUNCHEFEN

Kommunstyrelsens ordförande informerarom följande:

0 Extra sammanträde för kommunstyrelsens ledningsutskott är inplanerat till den
26 september för en redovisning av besöksnäringenmm. sommaren 2012.

o Fortsatt diskussion gällande Seabased.
0 Utredningen fortsätter avseende malmtransporter.
e Diskussion förs ett företag avseende eventuell etablering i Hallinden.

Kommunchefen informerarom följande:
e Arbetet med kommunstyrelsens målarbeteför egna verksamhetsområden.
0 Rekrytering pågår for ny chef till samhällsbyggnadsförvaitningen.
v Cafédialogei' är inbokadeunder hösten.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 138

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samiingspärmai*på sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll - 2012-08-01
Kommunstyrelsens ordförande - nr 11-12/2012
Kommunchefens delegationer- nr

Administrativechefens delegationer- nr 10/2012
Näringslivschefens delegationer- nr 1445/2012

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i protokoll
den 15 augusti 2012.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 139

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden:

Länsstyrelsen i Västra Götalands meddelande angående förslag till nytt vattenskyddsområde
för Kärnsjöni Munkedal mil. kommuner. LKS 12-l00-34l.

Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut 2012-08-01 - överklagande av beslut om detaljplanen
för Dalskogen, del av Slätten 1:339 mil. i Lysekilskommun. LKS 11-391-214.

Namnlista från skolpersonalenangående rektorsflykten.LKS 12-238-026.

Protokoll från styrelsemöte med LysekilsBostäder nr 3-4 2012.
Protokoll från bolagsstämma för LysekilsBostäder2012-05-30.

Protokoll från styrelsemöte med Rambo AB nr 3 2012.

Protokoll üån bolagsstämma för Havets Hus i LysekilAB.

Protokoll från styrelsemöte med Fyrstads FlygplatsAB 2012-05-21.

Protokoll från extra bolagsstämmamed LEVA i LysekilAB 2012-08-13.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 140

BEREDNINGSRUTINER INOM KOMMUNSTYRELSEN

Kommunchefen redogör för förslag till beredningsrutiner inom kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens presidium, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande nröts
regelbundet varannan vecka för genomgång av ärenden till ledningsutskottet, ekonomiutskottet
och kommunstyrelsen. Vidare föreslås att beredningav planärenden får separat tid med
ledningsutskottet. Dessa möten sker en gång per månad. l anslutning till ledningsutskottets
beredning av planärenden läggs återstående ärendeberedningar'i kommunstyrelsens presidium.
Ärenden som initieras vid beredningenirtformas som uppdrag och fördelas tillansvarig chef
som upprättar uppdragshandling och utser handläggare. Uppdraget skall innehållaen förväntad
redovisningsdatirm.

Ärenden som är under beredningavstäms, redovisningsdatumoch berörd/berördapolitiska
instanser fastställs.

Ärenden som ligger inför beslutkvalitetsäkras. Tjänsteskrivelser skall vara undertecknade
av förvaltningschefalternativtadministrativ chef eller kommunchef, samt handläggare.
Tj änsteskrivelser som innehållerekonomiskakalkylerskall även undertecknas av ekonomi-
chef.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-07

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): avskaffa ledningsutskottet och ekonomiutskottet.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Propositionpå kommunledningskontoretsförslag tillberedningsrutinermot Inge Löfgrens
yrkandeatt avskaffa iedningsutskottet och ekonomiutskottet.

Propositioner

Ordförande ställer proposition på kommunledningskontoretsförslag tillberedningsrutinermot
Inge Löfgrens yrkandeatt avskaffa ledningsutskottet och ekonorniutskottet och finner att
kommunstyrelsen beslutarbifallakommunledningskontoretsförslag.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna kommunledningskontoretsforslag till
beredningsmtiner.

Reservation

Inge Löfgren (MP) lämnar blank reservation.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadslörvaltningen
Registraturen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:


