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Övriga närvarande

Mats Tiilander, tj enhetschef §§ 148-153, 168
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§ 154
Mikael Johansson, näringslivschef§
Martin Callermo, förvaltningschef § 145
Eddie Dunkel, fastighetschef § 154
Christina Andersson, miljöenheten § 164
Per Olsson, miljöchef, § 164
YlvaLarsson, samordnare §§ 156, 161, 166,
Josefin Kaldo, plan-, bygglov och mätenhetschef §§ 156, 161, 166
Sara Chronvail,planarkitekt§§ 156, 161, 166
Emelie Greifñ pianarkitekt§ 156, 161, 166
Hans Jönsson, arkitekt § 166
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§145

OFFENTLIG MILJÖ SOM KONSTFORM
Dnr: LKS 12-348-865

Projekt Ofentlig miüö som konsçforzn har pågått sedan 2007 i Fyrbodals kommuner. Syftet med
projektet är att Öka graden av helhetstänkande kring konst, arkitekturñågor och offentligt
planeringsarbete. Styrdokumentet Ojfeznllig nziyö som konstfornz - Fyrbodalsrøzodellezv har
tagits fram i samarbete med Fyrbodals kommuner. Fyrbodais direktion antog styrdokumentet
den 16 september 2010 och rekommenderar medleznskommunemaatt anta dokumentet i sina
fulhnäktigeförsamlingar.

Lysekilhar deltagit i projektarbetetunder större delen av projektperioden. I detta arbete har
kultursekreterare liksom kultur- och fritidschefen varit involverade tillsammansmed bland
annat Stadsarkitektoch enhetschef for plan- och byggenheten. Arbetet har också stämts av

med kommunchefen.

Beslutsunderlag

Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-07-10 med bilaga
Protokoll från bildningsnämndensarbetsutskott2012-08-17, § 53
Bildningsnämndensprotokoll 2012-09-04, § 73

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ätterremittera ärendet för komplettering.

Beslutet skickas till

Biidningsförvaltningen
Kommunledningskontoret
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§ 146

SAMMANTRÄDESKALENDER2013 - FÖRSLAG
Dnr: LKS 12-329-006

Kommunledningskontorethar utarbetat forslag till sammanträdeskalendei'för 2013 för
koimnuniedningsutskottet,kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

  KS KF
(onsdagar kl. 9.00, om (torsdagar kl. 17.30)
inte annat anges) 

 

 

 

 

KSLU- PLAN
(måndagar kl. 13.00, (onsdagar kl. 8.30)
om inte annat anges) KSEU

 
 
 (samma dag som KSLU

kl. 13.00)

16 januari 28 februari

11 februari 13 februari

15 april 17 april 2 maj 30 maj
(torsdag)

19 juni 14 augusti 29 augusti

27 augusti 21 augusti 4 september 26 september
(tisdag)
9 september 11 september 31 oktober

7 oktober 9 oktober 6 november

13 november 4 december 19 december

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

9 januari 31 januari
(beslutatsedan tidigare)
6 februari

 

  6 mars

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

  
 
 

  
 l 1 deceznber 15 januari 2014

Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2012-10-02
Under redogörelsen justeras KSLU 11/9 till 18/9 och 9/10 till 16/10 samt KS 2/10 till 9/10

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna sammanträdeskalendemför kommunfullmäktige
for 2013.

JUSTERING
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Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutaratt godkänna sammanträdeskalendemför komlnunstyrelsens
ledningsutskott och komlnunstyrelsen för 2013.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

JUSTERING 5%:W' Å f)



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2012- l 0-30 6 (29)
 

§ 147

PINNEBERGETSHAMNFÖRENING
Dnr: LKS 10-270-325

Bryggbygget på Pinneberget fortskrider. Av 70 stycken båtplatser så är 35 platser vikta till
kommunens båtkö. Kommunmedlemmai'som har stått i kö har fått erbjudande till båtplats så
finns det 10 platser kvar att fylla.

Hamnföreningenhar i skrivelse 2012-09-28 presenterat vissa förslag till hantering av

situationen med att intressenter saknas till 10 platser.

Beslutsunderlag

Skrivelse från PinnebergetsHamnförening, 2012-09-28

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt behandlaärendet vid kommunstyrelsens sammanträde
2012-11-07. '
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§ 148

MEDBORGARFÖRSLAG - BASTUVID STRANDENI RÖDBERGSVIK
Dnr: LKS 10-291-260

Norra Skaftö Samhällsförening har kommit med förslag om en bastu med tillhörandetoalett
uppförs på fastighet Evensås 1:60, Rödbergsvik.Fastigheten ägs av kommunen.

Enligt förslaget ska kommunen stå för material tillbyggnationen, samt anslutningsavgiftei'för
VA och el. Föreningen utför byggnationenoch svarar för löpande kostnader, drift och skötsel.

Den föreslagna kommunalakostnaden bedöms uppnå till ca 2-300 tkr, och även om bastu är

en trivselskapande Verksamhetär det tveksamt om investeringsmedelbör avsättas för detta
ändamål. Kommunen bör vara beredd att airendera ut markom Norra Skaftö
Samhällsförening villgenomföra projektet i egen regi.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-08-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-08-19, § 100.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteyttrande 2010-08-24.
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 20 l 0-1 1-09

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt avslåmedborgarförslaget om bastu vid stranden i
Rödbergsvik

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 149

MEDBORGARFÖRSLAGOM UTMÄRKNINGAV GÅNGVÄGAR1 GAMLA
DELEN AVGRUNDSUND
Dnr: LKS 08-270-312

Boende i Grundsund begär i ett medborgarförslag att samtliga x-markeradegångvägar i gamla
delen av Grundsund skall utmärkasmed vägskyltareller annan markeringsamt att de läggs
under servitut.

Detaljplanen för Grundsund innehåliei*x-markerade(tillgängligför allmän gångtrafik)
gångvägar. X-markeradegångvägai' finns på tomtmark,som oftast är i enskildägo. Syftet var

att. säkra gångvägar som oftast använts under lång tid.

Juridiskt gäller följande:
- Det räcker inte med x-område för att ytorna ska anses upplåtna för allmänheten.

Kommunen måste även erhålla ett servitut för att detta ska gälla.
- Kommunenkan skylta upp x-omrâden där det finns servitut.
- På x-märktagångvägai' där det saknas servitut kan kommunen endast få servitut

genom frivilligöverenskommelsemed fastighetsägaren. Den enskilde fastighetsägaren
kan alltså inte tvingas acceptera belastningenav ett servitut.

- Kommunenkan t.ex. i samband med en fastighetsregleringförhandla sig tillett

servitut.

Lämplig arbetsgäng är:
- Utreda var det finns x-område med befintligtservitut. Dessa gångvägai' kan märkas

upp.
- Ovriga x-områden bevakas i samband med regleringaretc.

Samhällsbyggnadsförvaltningenföreslår att arbetet utförs som en del i det ordinarie arbetet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag daterat 2008-06-13
Kommunfullmäktigesprotokollstttdrag från 2008-06-26,§ 95
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-04

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsföivaltningen
anfört anse medborgarförslaget besvarat

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.
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§150

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTKOMMUNEN SKA ARBETAFÖR FLER
BOSTÄDER
Dnr: LKS ll-41-279

Ibrahim Sharif, Lysekil, framför i ett medborgarförslag att det behövs flerbostäder i Lysekils
kommun.

Lysekilskommun arbetarpå olika sätt för att möjliggöra framtagandet av olika typer av

bostäder. Det är viktigt för kommunen att det finns såväl hyresrätter som bostadsrätter och
villor.

Det kanske viktigaste instrumentet är detaljplaniäggning. För närvarande pågår arbeten med

ca 50 detaljplaner, xrarav flertalet gäller bostäder i såväl kommunal som privat regi.
Kommunenjobbar aktivt med att presentera planer etc. för möjliga intressenter.

En allmän svårighet gäller de höga byggkostnadernasom innebär att det kan vara svårt för

byggherrar' att få en rimlig ekonomi dvs. att erbjuda hyror som blivande hyresgäster är

beredda att betala.

Lysekilskommun har tagit ett samlat grepp för att underlätta det framtida bostadsbyggandet
genom att påbörja framtagandet av en boendestrategi. Arbetetpågår och beräknasvara färdigt
under 2013.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 201 1-02-01
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2011-02-24, § 5

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-26

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrrelsen
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§ 151

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATTUTREDAMÖJLIGHETERNAFÖR ATT
SKAPA ETT UPPLEVELSECENTRUM
Dnr: LKS 10-218-149

Lar-Erik Johansson, Lysekil, föreslår i ett medborgarförslag att kommunenbör utreda

möjligheterna att skapa ett saltvattenbadmed spa, restaurangoch café någonstans i

Kyrkviksbukten.

Inom ramen för ett EU finansieratprojekt, Business to heritage (Inteireg Sverige - Norge),
utreds hur Kyrkviksområdetkan Litvecklas som ett kulturturistiskt område med både
besöksmåloch med aktivitetsanläggningar. Projekttidenär 2012-04-01-2014-08-31.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-06-01
Kommunfullmäktigesprotokollsutdrag från 2010-06-23, § 75
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2010-08-30
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-01

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad näringslivsenhetenanfört anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 152

MEDBORGARFÖRSLAG- BÄNKARPÅ STENGATAN
Dnr: LKS 10-282-339

Solveig Berkhuizen,Lysekilföreslår i ett medborgarförslag att bänkar placerasut på
Stengatan i backenupp mot Badhusberget.

Bänkar finns utplaceradepå strategiska och lämpliga platser runt om i tätortema. Många av

placeringamaär valda för att underlätta Lex. äldres förflyttningar.

Förvaltningen avser att under våren 2013, när bänkarplacerasut, se över placeringenav dessa
och vid behovkomplettera med ytterligare bänkar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-07-22
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 130
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-17

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 153

MEDBORGARFÖRSLAG- STÄLLPLATSFÖR HUSBILARI FISKEBÄCKSKIL
Dnr: LKS 10-318-269

Skaftö Öråd, genom ordförande .lan-Eric Ericsson, föreslår i ett medborgarförslag att

ställplatser* för husbilaranläggs i Fiskebäckskil.Tre platser med kommunalt ägd föreslås.

Den föreslagnaplats nr l används redan som parkeringoch uppställning av tex husbilar.
Möjligen tillelanslutning och tömning av toatank saknas.

Plats nr 2 kräver iordningsställande av markenmm för att den ska kunna användas för
uppställning. Avenel- och vaanslutningbör ñxas.

Plats nr 3 är planlagt! industrimarkoch bör inte användas för uppställning. Markenbör säljas.

Anordnande av el och va inom områdena är kostnadskrävande insatser och bedöms inte
lymmasi konnnunens investeringsbudget för de kommande åren.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-08-22
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 128
Samhällsbyggnadsförvaltningentjänsteskrivelse 2012-10-17

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Ledningsutskottet beslutaratt återremittera ärendet tillsamhällsbyggnadsförvaltningen för
komplettering.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 154

IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÄNDFÖR INVESTERINGAR
Dnr: LKS 11-190-288

Fastighet har begärt igângsättningstiliståndför investeringar inom ramen för besiutad
investeringsbudget 2012 för eftersatt underhåll och övrig byggnation

Beslutsunderlag

Fastighetschefens tjänsteskrivelse 2012-10-01

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt återremittera ärendet för komplettering.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
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§ 155

ERSÄTTNINGSINVESTERINGI NYTTADMINISTRATIVTSYSTEMFÖR
SMÅBÄTSHAMNARNA
Dnr: LKS 12-413-055

Smäbåtshamnarnahar ca 2 200 kunder. För att kunna ge kunderna en god service samtidigt
uppnå en förbättrad ekonomiskkontroll och ett stabiltsystem behöververksamheteninvestera
i ett nytt system som ersätter det nuvarande.

Det systern som finns idag brister i driftsäkerhet och uppfyller inte de krav på kvalitet och
utvecklingsmöjlighetersom verksamhetenkräver.

Beslutsunderlag

Serviceenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-23

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt behandlaärendet vid utskottets sammanträde31 oktober.
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§ 156

DETALJPLANFÖR RESTAURANGNORRA HAIWNEN - BESLUT OM SAMRÅD
Dnr: LKS 12-64-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbetemed RådhusetArkitektertagit fram ett

förslag tilldetaljplan i syfte att utvidga byggrätten för den befintligarestaurangenNHS i
Norra hamnen, samt att ändra användningen för en del av planområdet från sen/ice till
restaurangändaznål.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-10-22 med bilagor

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen inte innebär betydandemiljöpåverkanoch att

någon miljökonsekxrensbeslcrixrningdärmed inte behöverupprättas.

Ledningsutskcttet beslutaratt detaljplanenskickasut för samråd enlig 5 kap 1i§ plan- och

bygglagen

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 157

BILDANDEAVEN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS-
MUNKEDALS-OCH SOTENÄSKOMMUN
Dnr: LKS 11-362-106

För att kunna möta ñamtida IT-utmaningar, bromsa kostnadsutvecklingenoch för att kunna

ge bibehållenservice och lT-drift av god kvalitet förslår projektgruppen att IT-enheten i
Sotenäs kommun ska ingå i servicenämnden för kommunernaLysekiloch Munkedal. I denna
servicenämnd ingår kommunernasIT-drift och support (IT-organisation),med start 2013-01-
01. Annan verksamhetkan när så behovetuppstår tillförasservicenämnden. Genom att skapa
en gemensam IT-organisation underlättas samverkan för övriga Verksamheteröver

kommungränserna.
Sedan 2008 har områden aktuella för utökat samarbeteundersökts i olika arbetsgrupper inom
ramen för samarbetetmellan de fem kommunerna i norra Bohuslän på uppdrag av

kommunchefernaoch den politiska ledningen. Ett sådant område är IT-frågorna.
För att undersöka möjligheter till IT-samarbeteoch hur detta samarbete ska förverkligashar
en förstudie gjorts och två förstudierapporter skrivits, dessa rapporter har presenterats för
kommunstyrelsernaoch för kommunchefernas ledningsgrupper samt fackligsamverkan.

Budgeten för den gemensamma IT-organisationen för Sotenäs, Munkedal och Lysekilska
ligga på samma nivå som idag eller på sikt minska. Den finansierasvia kommunbidragsamt

debiteringtillverksamheterna.Den totala budgetomslutningen2013 ligger på samma nivå
som för 2012.

Beslutsunderlag

lT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-09-20 med bilagor

Lednlngsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt under förutsättning att fullmäktige i Sotenäs kommun fattar
motsvarande beslut, låta Sotenäs bli en del av den gemensamma nämnd, som benämns
Servicenämnden, för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Kommunfullmäktigebeslutaratt nämnden ska bestå av två ledamöter och en ersättare från

varje kommun. Respektive saznverkanskonununväljer två ledamöter och en ersättare till den

gemensamma servicenämnden

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till reglemente.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillsamverkansavtal.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 158

AVSTEGFRÅN VITESKLAUSUL
Dnr: LKS 12-392-259

Under 2008 sålde utvecklingsenheten fastighet i Mariedal. I köpekontraktet framgår det att

köparen förbindersig att på fastigheten uppföra ett bostadshus for permanent bruk inom två år
från tillträdesdagenoch att folkbokförasig i Lysekilskommun samt att bosätta sig på
fastigheten. En tredjeklausulär att inte överlåta fastigheten tillannan inom fem år från
tillträdesdagen.Om köparen inte uppfyller kraven har säljaren rätt tillvite om 100 000 kronor.

Ägarna till fastigheten har kommit in med en begära om att göra avsteg ñån klausulenom

försäljning av den orsaken att ägarna vill sälja på grund av separation.

Beslutsunderlag

Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2012-10-19

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ej utkräva vite

Beslutet skickas till

Utvecklingsenheten
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§ 159

POLICY FÖR MUTOR, JÄV OCH BISYSSLOR1 LYSEKILSKOMMUN
INKLUSIVEBOLAG
Dnr: LKS 11-421-029

Framtagen policy grundar sig på rådande lagstiftning från 1 juli 2012 och domstolspraxis
inom området mutor, jäv och bisysslorsamt de tre Vägledningarsom publicerats; Sveriges
kommuner och landstings ”Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda”,
Institutet mot mutor ”Näringslivskoden”samt Kammarkollegiets”Att förebygga kormption m

i offentlig upphandling”

Kommunenhar under åren Lippmärksammatbestickningoch mutlagstiftningenvid olika
tillfällenmen inte gjoit något samlat policy dokument förrän nu. De olika affärerna avseende
mutor, bestickningoch otillåtnabisysslor inom den offentliga sektorn som uppmärksammatsi
media gör att det än viktigare att kommunen och de kommunalabolagen får en skriftlig
policy.

Policyn har tagits fram och varit uppe för informationoch ute på remiss i tjänstemanna-
ledningsgruppen för både kommunen och de kommunalabolagen.

Beslutsunderlag

Ledningsutskottets protokoll 2011-11-16, § 146
Konnnunledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-10-02 med policyn

Ledningsutskottets förslag till lcommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta policyn för mutor, jäv och bisysslor

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 160

ANSÖKAN OM ARRENDEI LAHÄLLA
Dnr: LKS 12-374-261

Lahälla Bad och Båtforening ansöker om att få fortsatt arrende i Lahälla av Lysekilskommun.
Avtalet löper ut 2013-03-30.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lahälla Bad och Bätforening 2012-10-07

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ?uppdra åt Utvecklingsenhetenatt skriva ett ettårigt arrendeaxrtal
med Lahälla Bad och Båtforening.

Beslutet skickastill

Utvecklingsenheten
Lahälla Bad och Båtforening
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§16l

KOSTNADSFÖRDELNINGAVSEENDEDETALJPLANÖSTRA STOCKEVIK
Dnr: LKS 06-418-214

Grönskult UtvecklingAB_liar i skrivelse 2012-10-10 aktualiserat frågan om fördelning av

kostnader för planarbetetOstra Stockevik. Företaget är inte berett att acceptera det förslag till
fördelning som planenhetenpresenterat.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Grönskult UtvecklingAB 2012-10-10.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaruppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningensplanenhet att vid en ny
kontakt med företaget söka finna en lösning på kostnadsfördelningenmellan kommunen och
företaget.

Beslutet skickas till

Grönskult UtvecklingAB
Planenheten
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§ 162

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per 2012-10-24.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner

Ledningsutskottets besluttillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen

Ledningsutskottets beslut

Kommunledningskontoretfår i uppdrag att skicka påminnelse tillsamtliga förvaltningar som

har obesvarade remisser att handlägga dessa skyndsamt.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 163

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslag per
2012-10-24.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner

Ledningsutskottets beslut tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen

Leduingsutskottets beslut

Kommunledningskontoretfår i uppdrag att skickapåminnelse till samtliga förvaltningar som

har obesvarade remisser att handlägga att dessa skyndsamt.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 164

NÄRINGSLIVSSTRATEGIFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-405-140

Näringslivschefen presenterar förslag tillnäringslivsstrategi for Lysekilskommun.
Näringslivsvisionenär att skapa ekonomisk och befolkningsmässigtillväxt i kommunen som

kan i samspel med varandra leda tillen positiv utvecklingsspiral för kommunens näringsliv.

Ledningsutslszottets beslut

Ledningsskottet antecknar redovisningen.

Ledningsskottet beslutaratt skicka ut näringslivsstrateginpå remiss tillNäringslivscentrum,
Företagarna, Svensk Handel i Lysekil,VästsvenskaHandelskammarenoch Svenskt
Näringsliv

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
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§ 165

INFORMATION OM UPPFÖLJNINGENAV BESÖKSNÄRINGEN

Näringslivschefen redovisade uppföljning av besöksnäringen2012.
Näringslivsenhetenhar samanställt ett åtgärdsförslag för att stärka och utveckla
besöksnäringen.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsskottet antecknar redovisningen.

Ledningsskottet beslutaratt till ledningsutskottets sammanträdeden 14 novemberfå en

fárdigställd rapport angående gågatan på Kungsgatan.

Beslutet skickas till

Näringslivsenheten
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§ 166

MFORLIATION OM MILJÖMÃLEN

Miljöenhetenredovisar de övergripande Iniljömålex:som ska beslutas i samband med
budgeten 2013. Miljöenhetenredovisar också ett förslag tillmiljömâlsstrategi.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsskottet antecknar redovisningen.

Ledningsskottet uppdrar åt konnnunledningskontoretatt tillsannnansmed nnljöenheten
fortsätta bereda miljömålen.

Beslutet skickas till

Miljöenheten
Kommunledningskontoret
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§ 167

DIGITALA HANDLINGARTILL LEDNINGSUTSKOTTETSSAMMANTRÄDE

Kommunledningskontorethar ställt frågan om handlingar inför ledningsutskottet kan läggas
på nämndspeciñka sidor på konnnunens hemsida.

Ledningsutskottets beslut

Administrativachefen får i uppdrag att undersöka möjlighetenatt skaffa läsplattor innan
beslut tas om handlingarpå hemsidan får ledningsutskottet.

Beslutet skickastill

Konnnunledningskontoret
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§ 168

PLANÄRENDEN

Samhäiisbyrggnadsfdrvaitningenspianenhet redovisar om pågående planärenden, 131.21. om

Södra Stockevik, Vattentornet och Nöteberg.

Sanüiälisbyggnadsförvaltningenredovisar förslag tillprioritering av detaljplanearbetetsamt

personaisituationenpå planenheten.

Ledningsnfskottets beslut

Ledningsskottet antecknar redovisningen.
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§ 169

ANMÄLNINGSÄRENDE

Redovisas informationsbroschyrfrån Kommunassuraans Syd Försäkrings AB.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsskottet antecknar informationen
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§ 170

YTTRANDEÖVER ANSÖKAN OM VINDKRAFTSANLÄGGNING
Dnr: LKS 11-75-219

Företaget Vind In AB har till Länsstyrelsen inkommit med en ansökan om uppförande av sju(7) vindkraftverkpå ett område öster om PreemraffLysekil.

Ansökan avser sju verk med en totalhöjd av 150 m och en effekt på 2-4 Inegawatt.

Miljö- och byggnadsnämndenhar i ett yttrande tillLänsstyrelsen tillstyrktatt tillståndlänmas.
Det aktuella området ingår i konnnunens vindbruksplan (tilläggtillÖversiktsplanen).
Konnnunen har även att yttra sig enligt miljöbalken 16 kap 4§z ”Tillstånd till en anläggningfår' endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrktdet.”

Ansökan 0n1 uppförande av vindkraftverken avser ett område som prövats och befunnitslämpligt i konnnunens vindbruksplan. Miljö- och byggnadsnämnden har efter prövningtillstyrktansökan.

Beslutsunderlag

Remiss ñ^ån Länsstyrelsen, 2012-06-18
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-23
Miljö-och byggnadsnämndensprotokoll 2012-08-23, § 165
Samliällsbyggnadsföi'valtningenstjänsteskrivelse 20 l 2-1 0-30

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet tillstyrkeratt tillståndför sju vindkraftverkpå område Preem - LyseHögen/Berg samt att uppdra åt ordförande att besvararemissen.
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