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Övriga närvarande

Pamela Hedman, verksamhetsiedare§ 160
Linda Rutgersson, arbetsförmedling § 160
Roland Persson, enhetschef AMF. §§ 160, 162
Linda Jasniskij Molin, informatör § 177
Joseñn Kaldo, P1an-, Bygglov- och Mätenhetschef §§ 172-174
Mats Tiliander, tf. samhällsbyggnadschei §§ 166, 169, 175-176

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

X1/ la 4
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§ 160

REDOVISNING AV DET PÅGÅENDE ARBETETMED DET KONIMUNALA
INFORNIATIONSANSVARETENLIGT SKOLLAGEN
Dnr: LKS 12-281-109

PaulaHedman, verksamhetsansvarigför introduktionsprogrammenvid gymnasieskolan
och Linda Rutgersson, arbetsförmedlingenredovisar arbetet kring det konnnunala
informationsansvaret.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antecknar redovisningen.

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:

/
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§ 161

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÃMNDENSRAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA
BESLUT 2:A KVARTALET2012
Dnr: LKS 12-181-701

Individ- och myrndighetsnämndenhar upprättat till socialstyrelsen över ej verkställdabeslut2:a

kvartalet 2012.

Beslutsunderlag

Individ» och myndighetsnänmdensprotokoll 2012-08-29, § 237 med tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens förslag tillkonmlunfulltnälçtige

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 
Utdragsbestyrkande:Juster ' '/a V.
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§ 162

YTTRANDETILL SOCIALSTYRELSEN
Dnr: LKS 12-363-733

Till Socialstyrelsen har inkonnnitklagomålgällande ett individärende inom socialförvaltningens
verksamhetsområde. Enligt 26 c § lagen (1993:387) om stöd och service tillvissa funktions-
hindrade, LSS begär Socialstyrelsen nämndens yttrande över klagomålet.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-09-20, § 268 med tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse från enhetschefen AME 2012-09-19

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom redovisad tjänsteskrivelse som sitt yttrande till
Socialstyrelsen.

Beslutet skickas till

Socialstyrelsen
Individ-och myndighetsnämnden

 

Juste re: Utdragsbestyrkande:
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§153

YTTRANDEÖVER INSATSERNAFÖR ATTSTÄRKASAMVERKANVAD GÄLLER
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR
Dnr: LKS 12-239-619

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från ett antal kommuner har gemensamt tagit fram ett
antal förslag till insatser för' att stärka samverkan. Syftet är att bredda utbildningsutbtldetfor
kommuninvånare inom Fyrbodalsornrådet. De tjänstemän som ingått i gruppen representerar
konnnuner som anordnar eller har ansökt om att få starta yrkeshögskoleutbildningar.
Fortlöpande informationhar lämnats till respektive vuxenutbiidningsansvariga.

Förslaget är uppdelat i tre delar:
l. En avsiktsförklaringmed syfte att fungera som en politiskviljeinriktningför

samverkan.

2. Ett samverkansavtalsom syftar tillatt tydliggöra åtaganden för utbildningsanordnare.

3. En beskrivningav ansvarsområdet för samordningsfunktionenpå Fyrbodals
kommunaiforbund.

Lysekiloch Sotenäs Gymnasie-Vuxenutbildningsnämndhar genom representant aktivt deltagit
i framtagandet av ovanstående dokument.

Beslutsunderlag

Remiss - Fyrbodais kommunalförbundforslag
Lysekil-SotenäsGymnasie- och vuxenutbildningsnämndstjänsteskrivelse, 2012-09-30

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt ställa sig bakom Fyrbodals konnnunalförbunds förslag till
insatser att stärka samverkanvad gäller yrkeshögskoleutbildningari enlighet med Lysekil-
Sotenäs Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndstjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till

Fyrbodals kommunalförbund
Lysekil-SotenäsGymnasie- och vuxenutbildningsnänmd

Justerare: Utdragsbestyrkande:/s /Zg Ä,
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§ 164

VERKSAMHETSPLANFÖR LYSEKILOCH SOTENÄSGYMNASIE- OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄMND
Dnr: LKS 11-413-006

Lysekil-Sotenäsgynmasie- och vuxenutbildningsrtäimtdhar vid sitt sammanträde2012-03-28
beslutatatt översända verksamhetsplanentill respektive kommuns fullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Lysekil-Sotenäsgynnrasie- och vuxenutbildningsnämndsprotokoll 2012-03-28, § 20 med
Verksamhetsplan

Yrkanden

Kent Olsson (M) och Fredrik Christiansson (C): bifalltillverksamhetsplanen.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfülhttäktige beslutarför sin del att fastställa Lysekil-Sotenäsgymnasie-och
vtlxenutbildningsnämndsVerksamhetsplanför återstående del av mandatperioden.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

(Lz
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§ 165

RIKTIÄINJERFÖR SERVERINGSTILLSTÃNDOCH DETALJHANDEL
MED OL KLASS II
Dnr: LKS 12-221-209

Individ och myndighetsnämnden i Lysekilskommun har reviderat ”riktlinjerfor
serveringstillståndoch detaljhandel med öl klass II” eftersom det har skett ändringar och tillägg
i alkohollagen. Skrivelsen har varit ute på remiss till berörda myndigheter.

Ledningsutskottet beslutadevid sitt sammanträde2012-08-01 att återremittera ärendet till
Individ- och nryndighetsnämnden för förtydligande. Nämnden har behandlatdessa

förtydligandenvid sitt sammanträde2012-08-29.

Beslutsunderlag

Individ och myndighetsnämndensprotokoll 2012-05-28, § 158
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-03 med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-01, § 105.
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-08-29, § 235, med förvaltningens
tjänsteskrivelse 2012-08-10.

Kommunstyrelsens förslag tillIrommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa reviderade Riktlinjer för serveringstillståndoch

detaljhandel med öl klass Il. Dessa riktlinjerersätter de riktlinjersom fastställdes av

socialnämndenvid sannnanträde2006-10-05, § 114.

Beslutet skickas till

Konnnunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
V1/
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§ 166

FÖRSÄLJNINGAVMARKOCH ANDRA TILLGÅNGAR
Dnr: LKS 12-82-250

Ärendet utgår från dagens sanamanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:/b //z
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§ 167

MOTION OM LADDSTOLPARFÖR ELBILAR
Dnr: LKS 12-143-537

Inge Löfgren (MP) har i en motion föreslagit att kommunen installerar' laddstolpar för att
underlätta övergången tillelbilar.

För några år sedan ändrades lagstiftningen så att det nu är möjligt att upplåta allmän plats (tex.
gatuparkering)till uppställning av fordon för laddning av bilbatteri.Uppställning på en sådan
plats bör inte överstiga den tid det tar att ladda, dvs. inte parkeringunder stor del av en dag.

Det finns elnätsbolag som i andra kommuner monterat upp laddningsstolparsom detta bolag
ansvarar för och sköter. Laddning i dessa fall är då förknippad med en avgift. I Lysekils
kommun är Leva i LysekilAB nätägare.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-04-18
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-04-26, § 63
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-31
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 129

Kommunstyrelsens försiag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeuppdrar åt Leva i LysekilAB att utreda frågan om laddstolpar.

Kommunfullmäktigeär beredd att upplåta markför iaddstolpar.

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad som framkommit i beredningen anse
motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 168

MOTION OM INRÄTTANDEAVAVSTÄLLNINGSPLATS
Dnr: LKS 11-234-514

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

JUSTBI?? : Utdragsbestyrkande:

ll
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§159

FÖRSÄLJNINGAV INDUSTRIONIRÅDEGRÖNSKULT
Dnr: LKS 22-340-253

Detaljplanen för Grönskults industriområde vann laga kraft i oktober 2008. Eftersom kalkyler
visat på höga investeringskostnader och därmed högt pris för marken har utbyggnaden inte
genomförts. Detaljplanen innehåller 29 500 m2 tomtmark med inriktning industri, hantverk,
lager etc. Kommunen är markägare.

Eitligt Kommunfullntäktiges kommande (ärendet återremitterat) regler för försäljning bör
denna typ av mark säljas genom ett anbudsförfarande. Försäljningen baseras då på antagen
detaljplan och ett upprättat förslag tillexploateringsavtal.

Enligt förslaget till regler fastställerkormnunfullmäktigeett lägsta-pris för markensamt
delegerat' tillkomnmnstyrelsenatt anta anbudsgivare. Här motsvarar föreslaget pris det
bokförda värdet för den aktuella :narkeninkl. planläggningskostnader.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-14
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 133

Yrkanden

Inge Löfgren (BÅP): bifalltill förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Konnnunfullmäktigebeslutaratt sälja Grönskults industriområde genom anbudsforfarande.

Konnnunñillmäktigebeslutaratt priset inte får understiga 2,3 miljonerkronor.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt kommunstyrelsen att anta anbudsgivare.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 170

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTANORDNA EN BUSSLINGA IN PÅ
SKANDIAVERJENSGÅRD
Dnr: LKS 12-76-311

Per Stenros och Bengt Thoren, Lysekil föreslår i ett medborgarförslagatt kommunen anordnar
en busslinga in på Skandiaverkensonrråde för att länma och hämta gymnasieelever.

Konnnunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslagettillkommunstyrelsen för
besvärande.

I februari 2012 togs den nya gymnasieskolani bruk. En ny skolskjutshållplatshade då
anordnats på Norra Drottninggatan. Inledningsvis var trafiksituationenoklar och förvillelsen
stor om var bussarna skulle stanna och hur eleverna skulle gå mellan hållplatsoch skola. Detta
har succesivt förbättrats och trafiksituationenbedöms nu som acceptabel.Området ses

kontinuerligt över och beredskapenatt genomföra mindre kompletterande åtgärder är stor.

Förvaltningen har studerat möjligheten att anlägga en samlad busshållplats,se 'oifkarta, på
parkeringsplatsenframför Postcn/Socialkontoret.Denna yta är kommunal markoch används
för parkering.Kostnaden för att anlägga busshållplatsenhar bedömts till 1600 tkr. Enligt
förslaget ryms tre hållplatser i varje riktning,vilketinte ger ett hållplatslägeför varje buss. Att
skapa ett läge för varje buss är önskvärt men inte möjligt. lanspråktagande av denna mark
innebär att ett stort antal p-platser' försvinner. I kontakter med Västtrafikhar framkommit att
detta förslag till lösning inte är optimalt.

Dctaljplanearbetetför Norra Hamnen (Skandiaverksområdetmm) har påbörjats. Ett av Inålen
med detta planarbeteär att förbättra kommunikationengenom området för bl.a. fotgängare och
cyklister.

Frågan om ny busshållplatsför gymnasieelevernabör hållasunder uppsikt. Om situationenblir
sämre bör frågan prövas i investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Stenros och Bengt Thorén, Lysekil2012-03-08
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29, § 51
Samhällsbyggrtadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-30
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 131

Kommunstyrelsens beslut

Konnnunstyrelsen beslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningenanfört
anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Per Stenros
Bengt Thorén
Samhällsbyggnadstörvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

GM «
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§17:

MEDBORGARFÖRSLAGOM TRAFIKPÅ GAMLA STRANDGATAN
Dnr: LKS 12-168-510

Bengt Thoren och Birgitta Axelsson, Lysekilhar lämnat in ett medborgarförslagom

trafikföringenpå Gamla Strandgatan.

Kornmtmfttllziräktigesordförande har överlämnat medborgarförslaget tillkonnnunstyrelsen för
besvarande

Förslagsställarnavill enkelrikta Gamla Strandgatan så att trañk endast tillåtssöderut på del av

gatan samt anlägga gupp för att dämpa hastigheten.

Gamla Strandgatan är smal, ca 3 m bred, samt trañkregleradmed ”motorfordonstrañk
förbjuden, gäller ej fordon med tillstånd”.Gatan inbjuder inte tillhöga hastigheter: Kortvarig
uppställning av fordon iu och urlastning är möjlig, dock inte parkeringeftersom det inte är

möjligtatt passera uppställda fordon.

En enkelriktningav gatan innebär att cyklister inte får färdas i båda riktningarna.Detta anser

förvaltningen vara en olämplig lösning.

Enligt förvaltningens uppfattning är det inte rimligt att anlägga gupp på Galnla Strandvägen.
I Lysekilskommun finns det flera gator och områden där denna typ av åtgärder är mer

motiverade med hänsyn till trafiksäkerheten.

Nuvarande trafikreglerbedöms fungera väl. Om gatan trafikeras av fordon som saknar tillstånd
är detta en fråga för polisen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bengt Thoren och Birgitta Axelsson, Lysekil2012-05-02
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-05-24, § 83
Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 20l2-08-31
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 132

Konrmunstyrelsens beslut

Konnnnnstyrelsenbeslutaratt avslå medborgarförslaget om trafik på Gamla Strandgatan.

Beslutet skickas till

Bengt Thoren
Birgitta Axelsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 172

ANSÖKAN OM PLANBESKED, GAMLESTAN 1:85 M.FL.- BOVIKS SKOLA
Dnr: LKS 12-352-219

Konnnunen avser att sälja aktuell fastighet där Boviks skola ligger idag. Gällande detaljplan
från 1972, 14-Lys-134,medger endast en användning för allmänt ändamål. För att möjliggöra
annan användning,än där ett offentligt organ står som huvudman, måste därför en ny detaljplan
tas fram.

Ärendet har hanterats på tjänstemannaberedning2012-09-04. Där ansågs att stor hänsyn måste
tas till den kulturhistoriskt intressanta byggnaden. I en ny plan ska skyddsbestämmelsei'med
detta ändamål samt rivningsförbud införas. Vad gäller fastighetens användning ansåg
beredningenatt den kan lämpa sig för boende men att den bör ges flexiblabestämmelseri
planen som även tillåterLex. skola, kontor, museum eller annat kulturändamål.Den nya planen
ska förhålla sig till den befintligabyggnadsvolymenmen med Inöjiighet att pröva viss
utbyggnad mot husets norra fasad för Lex. garage eller förråd. Det bör också vara möjligt att
pröva en användningmed vandrarhem/hotellpå fastigheten.
Övrig del av tomten bör hållasöppen med eventuellt komplettering av mindre uthus, förråd
eller dylikt. Parkeringsom den nya verksamhetenkräver förutsätts lösas inom tomten.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltrtingenstjänsteskrivelse 2012-09-18

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på förvaltningens förslag att ge planbeskedför fastigheten Gamlestan
1:85 m.fl.

Jan-OlofJohansson (S) och Klas-GöranHenriksson (S): bifalltill förvaltningens förslag.
Roland Karlsson (FP): bifalltill förvaltningens första attsats att ge planbeskedför fastigheten
Gamlestan 1:85 mfl. samt att andra och tredje attsatserna i förslaget utgår och ersätts med
följande:

0 att extern planförfattare anlitas

o att arbetet bedrivs skyndsamt
e att planarbetetprövas som enkelt planförfarande

Kent Olsson (M) och Ann-Charlotte Strönnxlall (FP): bifalltillRoland Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag att ge planbeskedför fastigheten Gamlestan 1:85 mfl.
mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

I
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Proposition på Jan-OlofJohanssons m.f1. yrkandeatt bifallaförvaltningens förslag i andra och
tredje attsatserna mot Roland Karlssons yrkandeatt andra och tredje attsatserna i förslaget
utgår och ersätts med följande:

e att extern planförfattare anlitas

o att arbetet bedrivs skyndsamt
0 att planarbetetprövas som enkelt planförfarande

Propositioner

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att ge planbeskedför fastigheten
Gamlestan 1:85 mfl. mot Yngve Berlin avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen
beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohanssons mfl. yrkandeatt bifallaförvaltningens
förslag mot Roland Karlssons mfl. ändringsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen beslutar
bifallaRoland Karlssons n1.fl. ändringsyrkande.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

.la-röst för bifalltillRoland Karlssons nLfl. yrkande

Nej -röst för bifalltillJan-OlofJohanssons mil. yrkande

Omröstningsresultat
Kommunstyrelsen beslutarmed 6 ja-röster och 3 nej-röster och 2 avstod, att bifallaRoland
Karlssons yrkande. (se omröstningsbilaga)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt lämna planbeskedför fastigheten Gamlestan 1:85 nrfl.

Kormnunstylrelsenbeslutaratt extern planförfattare ska anlitas

Kommunstyrelsen beslutaratt arbetet ska bedrivasskyndsamt
Kommunstyrelsen beslutaratt planarbetetska prövas som enkelt planförfarande

Reservation

Yngve Berlin (K): Skriftligreservation

Jan-OlofJohansson (S): blank reservation

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsföivaltningen
Fastighetsenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 172

 I_
JAI

' X

 
   e_|-__

Yngve Larsson (FP)-
Arm-Chariotte Strömwall (FP)-
Mats Karlsson (M)
Kent Olsson (M)_
Christer Hannnarqvist (C)-
Jan-OlofJohansson (S)-

 

I ___
  

Klas-GöranHenriksson (S)_
Nlargareta Lundqvist (S)-

_- 
 Inge Löfgren (MP)

e_in_
- 2BritbMarieDidriksson-B Ersättare (FP)

Lars Björneld Ersattare (FP)
Daniel Nilsen Ersättare (FP)
Fredrik Lundqvist Ersättare (M)-
Fredrik Christiansson Ersättare (C)
Torbjörn Stensson Ersättare (S)-
Arm-Mari Söderström Ers"ttare (S)
Sven-Gunnar Gunnarsson Ersättare (S)
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-GunnarAhlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)

  

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Reservation tillpankt 2.7.

PianbeskedGamlestan 1:85 mil. -Boviksskola

På samma grunder som vi väckte frågan ”Om kommunens fastighetskapitai, Boviks
skola och Kyrkviksförskoia" .på fuiimäktigemötet 6 dagar tidigare yrkade vi på avsiag
på begäran om ny detaijpian för nämnda fastigheter i KS den 3 oktober2012

Fastigheten Bovik är ett kommunalt kapltai som måste utnyttjas för kommunal
verksamhet, en försäljning av fastigheten ger ett något bättre kvartaisboksiut, men
gör kommunen långsiktigt fattigare.
Vi accepterar inte att även Bovik skola används som avbetalningsmedelför det
ekonomiska äventyreti Norra Hamnen.

Vi reserverar oss mot majoritetens beslutatt ändra gäliande detaijpian för att
möjliggöra försäljning av fastigheten Boviks skola.

Lysekii den 3 oktober2012 Yngve Berlin kommunistiska Partiet.

 



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (32)
Komlnunstyrelsen 2012- l0»03

§173

ANSÖKAN OM PLANBESKED, KYRKVIK12:4 - KYRKVIKSFÖRSKOLA
Dnr: LKS 12-350-219

Kommunenavser att sälja aktuell fastighet där Kyrkviksförskola idag ligger. Gällande
detaljplan från 1987, 1484-P87-7, medger endast en användning för allmänt ändamål. För att
möjliggöraannan användning,än där ett offentligt organ står som huvudman, :näste därför en

ny detaljplan tas fram.

Ärendet har hanterats på tjänstemannaberedning2012-09-04. Där ansågs att fastigheten kan
lämpa sig för boende men att den bör ges flexiblabestämmelser i planen som även tillåtertex.
vård/omsorg och förskola/skola.Den nya planen bör förhålla sig till den befintliga
byggnadsvolyrnenmen med möjlighet att pröva viss komplettering som mindre tillbyggnader,
uthus, garage eller dylikt. I planen kan det även prövas att höja byggnadshöjdennågot för att
tillåtaen höjd motsvarande ett LS-plans hus. Det bör också vara möjligt att pröva en

användningmed vandrarhem/hotellpå fastigheten.
Parkeringsom den nya verksamhetenkräver förutsätts lösas inom tomten.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-18

Yrkanden

Yngve Berlin (K): avslag på förvaltningens förslag att ge planbeskedför fastigheten Kyrkvik
12:4

Jan-OlofJohansson (S): bifalltill förvaltningens förslag.
Roland Karlsson (FP): bifalltill förvaltningens första attsats att ge planbeskedför fastigheten
Kyrkvik12:4 samt att andra och tredjeattsatsema i förslaget utgår och ersätts med följande:

0 att extern planförfattare anlitas

o att arbetet bedrivs skyndsamt
0 att planarbetetprövas som enkelt planförfarande

Propositionsordning

Konnnunstyrrelsen godkänner följande propositionsordning:
Proposition på förvaltningens förslag att ge planbeskedför fastigheten Kyrkvik12:4 mot
Yngve Berlins avslagsyrkande

Propositionpå Jan-OlofJohanssons yrkandeatt bifallaförvaltningens förslag mot Roland
Karlssons yrkandeatt andra och tredje attsatserna i förslaget utgår och ersätts med följande:

o att extern planförfattare anlitas

c att arbetet bedrivs skyndsamt
0 att planarbetetprövas som enkelt planförfarande

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-10-03

Propositioner

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att ge planbeskedför fastigheten
Kyrkvik12:4 mot Yngve Berlin avslagsyrrkandeoch finner att kommunstyrelsen beslutar
bifallaförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeatt bifalla förvaltningens
forslag mot Roland Karlssons ändringsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen beslutarbifalla
Roland Karlssons ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt lämna planbeskedfor fastigheten Kyrkvik12:4

Kommunstyrelsen beslutaratt extem pianforfattare ska anlitas

Kommunstyrelsen beslutaratt arbetet ska bedrivasskyndsamt
Kommunstyrelsen beslutaratt planarbetetska prövas som enkelt planförfarande
Reservationer

Yngve Berlin (K): skriftlig reservation

Jan-OlofJohansson (S): blank reservation

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten

 
Just rare: Utdragsbestyrkande:

øi/ KL.. =

,'\.
zei?



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (32)
Kommunstyrelsen 2012-10-03

Reservation tillpunkt 2.8

Planbesked,Kyrkvik12:4 -« Kyrkvtksförskola

På samma grunder som vi väckte frågan "Om kommunens fastighetskapltai,Bovtks
skola och Kyrkviksförskoâa" på fullmäktlgemötet6 dagar tidigare yrkade vi på avslag
pâ begäran om ny detaljplan för nämnda fastigheter i KS den 3 oktober2012

Fastigheten Kyrkviks förskola är ett kommunalt kapital som måste utnyttjas för
kommunal verksamhet, en försäljning av fastigheten ger ett något bättre
kvartaisbokslut, men gör kommunen långsiktigt fattigare.
Kommunens ambitionatt växa genom att förmå unga barnfamiljeratt flytta till
Lysekilsamtidigt som vi redan nu har behovav fier förskoleplatser och mindre
grupper i förskolorna talar för att vi skall behållafastigheten.
Erfarenhet frän skolstrlden l Brodalen, där kommunfullmäktige underkända
kommunstyrelsens beslutatt lägga ned skolan som nu 2012 Istället renoveras och
byggs ut, borde stämma till eftertanke! Ur KS: protokoli 2011-06-08 punkt 12 i
förslag till rambudget:

12.. Kommunfulhnâidigebeslutaratt ge kommunstyrelsen i ilppdrag att försälja Bro skola 1111

Vi accepterar inte att även Kyrkvlksförskola används som avbetainingsmede!för det
ekonomiska äventyret i Norra Hamnen.

i
Vi reserverar oss mot majoritetens beslutatt ändra gällande detaljplan för att
möjliggöra försäljning av fastigheten Kyrkviksförskola.

Lysekilden 3 oktober 2012 Yngve Berlin Kommunlstlska Partiet.

\

Utdragsbestyrkande:Justerare:läs, mig såfygf;
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Kommunstyrelsen 20 l 2- 10-03

§ 174

ANSÖKAN OM PLANBESKED, DEL AV KRONBERGET 1:32- FÄRGAIÄEGATANS
FÖRSKOLA
Dnr: LKS 12-351-219

Kommunen avser att sälja aktuell fastighet där Färgaregatans förskola idag ligger. Nuvarande
bebyggelse ligger till största delen på allmänplatsmark/naturmarkigällande detaljplan från
1932, l4-LYS-l 26. Det förhindrar en ändrad användningav byggnaden samt att marken
avstyckaspå ett sådant sätt som kommunen önskar. Därför måste en ny detaljplan tas ñam.
Ärendet har hanterats på tjänstemannaberedning2012-09-04. Där ansågs att nuvarande
byggnad är svår att rttveckla. I en ny detaljplan bör man därför förutsätta att befintligbyggnad
rivs och ersätts med ny bebyggelse för bostadsåndamål. l planarbetetska en lämplig
utformning av den nya bebyggelsenprövas avseende volym, placeringoch utformning. Även
planområdets omfattning bör prövas närmre i samband med planarbetet. En byggnad som
placerasovanpå platån där befintligbyggnad ligger bör dock inte överstiga en höjd av 2,5
våningar med tanke på omkringliggandebebyggelse. Det bör också vara möjligt att pröva en
användningmed kontor och eventuellt ;rtterligare användningsområdenpå fastigheten.Även tillgänglighetsaspekternabör särskilt beaktas i planarbetet.Parkeringsom den nya
verksamhetenkräver förutsätts lösas inom tomten.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-18

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): bifalltill förvaltningens förslag.

Roland Karlsson (FP): bifalltill förvaltningens första attsats att ge planbeskedför' del av
Kronberget 1:82 samt att andra och tredje attsatserna i förslaget utgår och ersätts med följande:

0 att extern planförfattare anlitas

o att arbetet bedrivs skyndsamt
o att planarbetetprövas som enkelt planförfarande

Propositionsordning

Konnnunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeatt bifallaförvaltningens förslag.

Proposition på Roland Karlssons yrkandeatt bifallaförvaltningens första attsats samt att andra
och tredje attsatserna i förslaget utgår och ersätts med följande:

o att extern planförfattareanlitas

0 att arbetet bedrivs skyndsamt
0 att planarbetetprövas som enkelt planförfarande

Juste/r7e: Utdragsbestyrkande:

l,
 

,se-r ok,
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Kommunstyrelsen 2012-10-03

Propositioner

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeatt bifallaförvaltningens
förslag mot Roland Karlssons ändringsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen beslutarbifalla
Roland Karlssons ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt lämna planbeskedför fastigheten Kronberget 1:82

Konnnunstyrelsen beslutaratt extem planforfattare ska anlitas

Konnnunstyrelsen beslutaratt arbetet ska bedrivasskyndsamt

Kommunstyrelsen beslutaratt planarbetetska prövas som enkelt planforfarande

Resewationei'

.Tan-OlofJohansson (S): blank reservation

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Ä. t
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Kommunstyrelsen 2012-10-03

§ 175

TOMTPRIS FÖR KOMMUNFÖRRÃDEN,SLÄTTEN1:339
Dnr: LKS 124331253

Detaljplanen för kommunförrådexi,Slätten 1:339 m fl fastigheter, antogs av koimnun-
fullmäktige 2012-03-29. Beslutet överklagades,men bedömningenär att planen inom kort kan
vinna laga kraft.

Det finns ett stort intresse for industrimarki ontrådet. För att kunna sälja markmåste planen
först vinna laga kraft och därefter fastighetsregleras.Kommunen äger inte all mark inom
planen men två fastigheter kan skapas nu.

Våren 2012 fastställde konununfullmäktige:narkpriset inom Dalskogen 3 till 370 kr per 1112.

Tomterna i kommunförrâdstomten är olika stora och har olika lägen. Tontt 2 har skyltlägemot
länsväg 162 och är på ca 1 500 m2. Tomt 1 är på ca 6 500 m2 och ligger mer undanskytnt.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-14
Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19, § 134

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer, under förutsättning att detaljplanen för Slätten 1:339 vinner
laga kraft, priset för tomt 1 och tomt 2 till 500 kr per m2

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 
Utdragsbestyrkande:Justerare:

k;
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Kommunstyrelsen 2012-10-03

§ 176

FÖRVÄRVAVFASTIGHETENBJÄLKEBRÄCIGX1:8, LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-358-252

Detaljplanearbetetfor att skapa industri» och verksamhetsområdetHallinden västra pågår.
Syftet är att ta fram drygt 100 0001I12iI1dllSlIiI11a1'k.Denna planläggning av konnnunal mark i
ett attraktivt läge har bedömts som ”prioriterat” av kommunstyrelsen.

En bostadsfastighet i ansiutning tiilplanområdet har lösts in i ett tidigare skede. Den nu
aktuella fastigheten, Bjälkebräcka 1:8 har varit utannonserad en tid.

Bostadsfastigheter i direkt anslutning tillett industriområde är inte lämpligt. Dels kan det
förorsaka vissa problem under planprocessen, dels kan krav komma på kommunal inlösen i ett
läge då detaljplanen Vunnit laga kraft.

Kostnaden for inlösen av fastigheten kommer att ingå i beräkningsunderlagetdå pris för
indnstrimarkenska beräknas.

Beslutsunderlag

Sam]iälisbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-24

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): bifalltill förvaltningens forslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag tillavtal och beslutaratt förväiva fastigheten
Bjälkebräcka1:8 for 600 000 kr och varvid finansieringska ske ur eget kapital.

Beslutet skickas till

Sarnhällsbyggnadsforvaltningen
Ekonomienheten

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 177

NY GRAFISK PROFILFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-177-058

Enligt uppdrag från kommunledningenhar ett förslag till en ny grafisk profil för Lysekils
kommun tagits Ham. Förslaget kring en ny grafisk profil syftar till att skapa effektiviserings-vinster, dels när det gäller att minska kostnaderna för produktion av informationsmaterial,dels
genom ett bättre sätt att använda medarbetarnastid. Förslaget syftar också tillatt stärka den
samlade bildenav Lysekil.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-03

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner införandet av ny grafisk proñl för Lysekilskommun.

Beslutet skickas till

Näringslivsenheten
Kommunledningskontoret

 Justerare: Utdragsbestyrkande:mig” Ã/j, <2 r
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Kommunstyrelsen 2012-10-03

§ 178

INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande informerarom följande:

e Diskussionernaoch arbetet fortsätter 0111 eventuell etablering i Hailinden.
e Seabased är igång med sin verksamhet i Skandiaverken.
o Utredningen fortsätter avseende maimtransporterna

Konnnunstyrelsen antecknar informationen.

 

Justeye' Utdragsbestyrkande:?åt «
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Kommunstyrelsen 2012- 10-03

§ 179

ANMÄLAN AVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer till utskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspännal'på sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2012-09-19,2012-09-26
Ekonomiutskottetsprotokoll 2012-09-19
Kommunstyrelsens ordförande - nr 13/2012
Konnnunchefensdelegationer- nr
Administrativechefens delegationer-nr

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom fortecknas i
protokoll den 3 oktober2012.

Beslutet skickas till

Respektive pärm för delegationsbeslut

 Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2012-10-03

§ 180

ANMÄLNINGSÄRENDE

Konnnunstyrelsen antecknar följande amnälningsärenden:

Delårsrapport med delårsrappoü jan-dec 2012 från SamordningsforbundetNorra Bohuslän

Protokoll ñån styrelsemöte med LEVA i LysekilAB 2012-08-22.

Protokoll flän LysekilsHamn AB m' ll 2012.

 Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 131

REDOVISNING TILL SKOLVERKET- BIDRAG AVSEENDEMATEMATIK
PROJEKT2010-2011
Dnr: LKS 12-349-047

Lysekilskommun har av Skolverketbeviljatsstatligt bidrag till att utveckla
matematikundervisningeni grundskolan och Särskolan.

Under läsåren 2010-2012 har två parallella matematikprojektpågått.

Beslutsunderlag

Bildningsförvaltningensprotokoll 2012-09-04, § 77 med tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Konununñllhnäktigebeslutaratt anteckna bildningsnämndensredovisning.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:Justerare:
/

< Q32x1 m: <1 flézi;
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§ 132

SKRIVELSE OM ATTKOMMUNEN SKA AVSKAFFATRÅDLÖSTBREDBANDFRÅN SKOLOR OCH ANDRA ARBETSPLATSER
Dnr: LKS 12-35-026

Björn Martén, lärare vid Gullmarsgynanasiethar i skrivelse 2012-02-12 ñamlört önskemålomatt trådlöst bredband skall tas bort från koimnnnens skolor och andra arbetsplatsersamt attLysekilskommun skapar förutsättningar att erbjuda konnnuninvånarnamöjlighet att få tillgångtill optisk fiberanslutning.
Skrivelsen har av kommunstyrelsen remitterats till servicenämnden, blldningsnämndenochLysekil-Sotenäsgynmasiet- och vuxenutbildningsnänrnd.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Björn Mar-ten 2012-02-12
Seivicenämndensprotokoll 2012-02-28, § 4
Bildningsnämndenprotokoll 2012-04-03, § 35
Förvaltningschefen LSGV tjänsteskrivelse 2012-03-l 3

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt som svar tillBjörn Martén överlämna vad berörda nämnderanfört.

Beslutet skickas till

Björn Maitén
Bildningsnämnden
Servicenämnden
Lysekil-Sotenäsgyrnnasiet-och vuxenutbildningsnämnd.

 uste ' re: Utdragsbestyrkande:
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§1s3

UTREDNINGDIVERSE KOMMUNALA INKÖP çcgl INVESTERINGARISMÃBÅTSHARINENVID KOLHOLMARNAJGROTO
Dnr: LKS 12-210-002

Ärendet utgår ñån dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande:Justeg: re:

 



Reservation tillpunkt 2.7.

PlanbeskedGamlestan 1:85 m.fI. -Boviks skola

På samma grunder som vi väckte frågan "Om kommunens fastighetskapital, Boviks
skola och Kyrkviksförskola" .på fulimäktigemötet 6 dagar tidigare yrkade vi på avsiag
på begäran om ny detaljplan för nämnda fastigheter i KS den 3 oktober2012

Fastigheten Bovik är ett kommunalt kapital som måste utnyttjas för kommunaf
verksamhet, en försäljning av fastigheten ger ett något bättre kvartalsbokslut, men

gör kommunen långsiktigt fattigare.

Vi accepterar inte att även Bovik skola används som avbetalningsmedelför det
ekonomiska äventyret i Norra Hamnen.

Vi reserverar oss mot majoritetens beslutatt ändra gällande detaljplan för att

möjliggöra försäljning av fastigheten Boviks skola.

Lysekil den 3 oktober 2012 Yngve Berlin Kommunistiska Partiet.

 



Reservation tillpunkt 2.8

Planbesked,Kyrkvik12:4 - Kyrkviksförskola

På samma grunder som vi väckte frågan "Om kommunens fastighetskapital, Boviks
skola och Kyrkvlksförskola" på fullmäktigemötet 6 dagar tidigare yrkade vi på avslag
på begäran om ny detaljplan för nämnda fastigheter i KS den 3 oktober2012

Fastigheten Kyrkviksförskola är ett kommunalt kapital som måste utnytüas för
kommunal verksamhet, en försäljning av fastigheten ger ett något bättre
kvartalsbokslut, men gör kommunen långsiktigt fattigare.

Kommunens ambitionatt växa genom att förmå unga barnfamiljeratt flytta tiil
Lysekil samtidigt som vi redan nu har behov av fler förskoleplatser och mindre

grupper i förskolorna talar för att vi skall behållafastigheten.

Erfarenhet från skolstriden i Brodalen, där kommunfulimäktigeunderkände
kommunstyrelsens beslutatt lägga ned skolan som nu 2012 istäliet renoveras och
byggs ut, borde stämma till eftertanke! Ur KS: protokoll 2011-06-08 punkt 12 i

förslag till rambudget:

Ksmmuxiñillmâldigebeslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att försälja Bro skola tillhogstbjudande.

Vi accepterar inte att även Kyrkviksförskola används som avbetalningsmedelför det
ekonomiska äventyret i Norra Hamnen.

Vi reserverar oss mot majoritetens beslutatt ändra gällande detaljplan för att
möjliggöra försäljning av fastigheten Kyrkviksförskola.

Lysekii den 3 oktober 2012 Yngve Berlin kommunistiska Partiet.

................
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