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Sammanträdestid: 2012-11-14 kl. 13.50-16.00

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
 

Roland Karlsson (FP), ordförande
Mats Karlsson (M)
Yngve Larsson (FP)
Jan-OlofJohansson (S)
Margareta Lundqvist (S)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaldson, administrativ chef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare
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Övriga närvarande

Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§§ 176, 179-180, 183-185
Jonas Malm, ekonom §§ 183-185
Josefin Kaldo, plan-, bygglov och mätenhetschef § 185
Nina Hansson, mark-och exploateringsingenjör §§ 176, 179- 180
Jeanette Almroth, mark» och exploateringsingenjör §§ 176, 179- 180
Johan Thylén,chef ntvecklingsenheten §§ 176, 179-180, 184-186
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§ 174

MEDBORGARFÖRSLAG - INRÄTTAETT GOLFGYMNASIUM I LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 08-543-612

Toivo Tuulari har i ett medborgarförslag framfört önskemålom inrättande av golfgymnasium
i Lysekilskommun alternativt utreda möjligheter tillett samarbetemed Skaftö GK.
Nämnden har genom förvaltningschefen Roland Mattsson kontaktat Skaftö GK och diskuterat
ovanstående förslag. De kom gemensamt fram tillatt ett golfgymnasiuminte var

genomförbart däremot kunde golf ingå som en idrott inom idrottsgymnasiumdär skolan också
erbjuder handboll, fotboll och ridning. Elevens tid tas från individuellt val (300 poäng 2008
numera 200 poäng) och läggs in i elevens schema alternativt utanför schema beroendepå
elevens boendeort.
Nämnden har också utökat samarbetetatt också gälla Sotenäs GK och Toireby GK för att på
så vis bredda utbud och möjligheter för eleven.
Detta upplägg har pågått sedan 2009 och fortgår även läsåret 2012-2013. Enligt rapporter
ñingerar upplägget bra för både eleven, golfkiubbarnaoch skolan. Eleven fullföljersina
studier och kan utveckla sin golfutifrån sina fömtsättningar.
För de elever som villgöra en vidare elitsatsning finns riksrekryterandegolfgymnasier.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2012-10-26

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfulimäktige beslutaratt med hänvisning till förvaltningschefen för gymnasietanfört
anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§17s

NY BYGGNADSNÄMND2013
Dnr: LKS 12-268-001

När miljösamverkangenomförs 1 januari 2013 överförs miljöenheten i Lysekil till Sotenäs
kommun tillsammansmed miljöñågorna.Kvar blir bygglovsfrågoroch övriga ärenden inom
PBL. Den politiska organisationen för dessa frågor föreslås vara en ”byggnadsnämnd”.
Förvaltningsorganisationen i övrigt bedöms inte påverkas.

Ett förslag till reglemente för byggnadsnämndenhar tagits fram. Detta är i princip identiskt
med det som för närvarande gäller för nuvarande miijö- och byggnadsnämnd.

Byggnadsnämndensantal av ledamöter och ersättare föreslås vara oförändrad jämfört med
nuvarande miljö- och byggnadsnämnd.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2012-08-23, § 160

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt inrätta en byggnadsnämnd från och med 1 januari 2013 samt
att godkänna upprättat förslag till reglemente.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 176

FÖRSLAG TILL REVIDERING AVAVGIFTEROCH VILLKORFÖR BRYGG-
OCH SJÖBODSARRENDENINOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 09-146-261

Samhällsbyggnadsföivaltningenhar ca 630 stycken sjöbodsarrenden och ca 200 stycken
biyggarrenden.Arrendeavgifternaär på många ställen inom kommunens inaktuella och
samhällsbyggnadsforvaltningenfick under 2008 i uppdrag att genomföra en Översyn av

avgifterna för alla typer av arrenden inom kommunen.
För att täcka kostnaden för fakturering och administrationmm. föreslås en årlig administrativ
avgift på 500 kronor. Har samma arrendator både sjöbods- och bryggarrende faktureras detta
på en faktura och airendatorn får därför endast en administrativ avgift.
Kommunen föreslås dela upp itvå olika prisområden: Skaftö/Lysekil/NorraGrundsund och
övriga kommunen. Detta för att avgiftsnivån skall vara en avkastningpå marknadsvärdetpå
markenoch värdet skiljersig mellan de olika delarna av konnnunen. Förslaget innebär, att
avgiften för bryggarrende beräknaspå den totala ytan som ianspråktas for brygga och
vattenområde.

Beslutsunderlag

Sanmäl]sbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 201 1-02-02
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-16, § 28
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-03-23, § 48
Samhällsbyggnadsfoxvaltningenstjänsteskrivelse 2012-1 1-02

Yrkanden

Mats Karlsson (M): bifalltill förvaltningens forslag

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställanya avgifter och villkorför sjöbods- och
bryggarrenden enligt följande:

Sjöbodsarrenden i Skaftö/ Lysekil/NorraGrundsund 120 kr/mzoch i övriga kommunen 80
kr/mz, bryggarrende med vattenområde i Skaftö/ Lysekil/NorraGrundsund 40 kr/mz och i
övriga kommunen 20 kr/mz. En årlig administrativ avgift om 500 kr per faktura tillkommer.

Endast ett sjöbods- respektive bryggarrende per hushåll medges. Överlåtelse godkänns endast
tillmyndig kommunmedlem.

Ledningsntskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt innan ärendet behandlas i kommunstyrelsen överlämna
förslaget till referensgruppen för småbåtshamnar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 177

MINNESSTENARI HAVSBADSPARKEN
Dnr: LKS 12-66-260

Lysekilsvänner har överlämnat minnesstenai' som gåva till Lysekilskommun.
Minnesstenarnahar för avsikt att hedra fyra personer som arbetet för LysekilsLltveckling
sedan början av 1800-talet.

Beslutsunderlag

Skriveles från LysekilsVänner 2012-03-07 och 2012-08-13
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-14

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt med tacksamhetmotta gåvan från LysekilsVänner samt att
uppdra åt samhällsbyggnadsforvaltningenatt utföra skötseln av rninnesstenarnainom ramen

för Havsbadsparkensskötsel.

Beslutet skickastill

LysekilsVänner
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 173

MOTION OM FRAMTAGANDE AVNÄRINGSLIVSSTRATEGII LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 12-385-141

Ronald Rombrant (LP) har i en motion 201240-16 kommit med forslag om att ta fram en

långsiktlignäringslivsstrategi for Lysekilskommun.

Näringslivsenhetenhar under 2012 jobbat med frågan och arbetet intensifzerades i maj då det
hölls en stor näringsiivsträff.

Näringslivsstrateginkommer nu att gå ut på remiss till samtliga företag i kommunens register,
Svensk Handel (Lysekil),Företagarna, VästsvenskaHandelskammarenoch NLC.

Näringslivsenhetens avsikt är att presentera en väl förankrad och underbyggd strategi for
kommunstyrelsen innan årets slut.

Beslutsunderlag

Motion från Ronald Rombrant (LP) 2012-10-16
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-10-25, § 171
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 20 l 2- l 0-3 1

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tili vad Näringslivsenhetenanfört anse
motionen besvarad.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 179

DALSKOGEN 1:36, 1:1, 1:39

Kommunenhar tidigare beslutatatt upprätta ett program tilldetaljplan för Gulimarsbaden for
att klargöra hur Gullmarsbaden bör utvecklas och vilkafrågor som måste lösas i det fortsatta
planarbetet. Syftet med detta planprogram är bi. a. att utreda förutsättningarna for utveckling
av Gullmarsbadens camping. Fastigheternavid Dalskogen 1:1, 1:36, 1:39 ägs av Konsument-
föreningen i Bohuslän.

Ledningsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningenfår i uppdrag att med planprogrammet som utgångspunkt
Värdera fastigheterna Daiskogen 1:1, 1:36, 1:39.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 186

STORA SKEPPSHOLMEN

Arrendeavtalet är uppsagd Inellan Lysekilskommun och ägarna av fastigheternapå Stora
Skeppsholmen från och med 2014-12-31 och en Värdering av fastigheterna bör genomföras
omgående.

Ledningsutskottets beslut

Enhetschef for samhällsbyggnadsförvaltningenfår i uppdrag att tillnästa ledningsgrupp
lämna en värdering av byggnaderna på Stora Skeppsholmen

Beslutet skickastill

Mats Tillander, tf. enhetschef
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§13:

KRAVPÅ BIOGASBILARI LIVSMEDELSUPPHANDLING
Dnr: LKS 12-422h053

Kommunerna Lysekil,Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Vänersborg och Trollhättans
stad gör en gemensam upphandlingav livsmedel inför nästa avtalsperiod. Nuvarande
gemensamma livsmedelsavtalgår ut under 2013.

l samband med sammanställningenav kraven på transporterna har frågan ställts från
Trollhättanstad, som har satsat på att vara en miljökornmuni framkant, o1n vi övriga
kommuner kan tänka oss att ställa kravet på att lastbilarnaskall drivas av biogas. Detta krav
har inte ställts av någon annan upphandlandemyndighet förut och det finns heller inte några
tankningsstationerännu för biogas i vårt närområde, det finns för fordonsgas men inte ren

biogas.

Trollhättanstad har gjort beräkningarpå vilkamerkostnadersom detta krav kommer innebära
och de bedömeratt det kommer bli 2 % dyrare eller mer. För Lysekilskommun skulle detta
innebära, om vi ställer oss bakom kravet, en merkostnadpå minst 320 000 kr per år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ñ-ån kostsehefen och kommunens upphandlare2012-11-09.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt avstyrkaatt krav på biogasbilarskall ställas i kommande
livsmedelsupphandling.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
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§ 182

SAMMANTRÄDESKALENDER2013 - FÖRSLAG
Dnr: LKS 12-329-006

Konnnunledningskontorethar utarbetat forslag tillsammanträdeskalenderför 2013 for
kommunledningsutskottet,kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.Ärendet har Varit
äterremitterat från kommunstyrelsenpå grund av att förslagen har kolliderat med bl.a. möten i
regionen. Ledningsgruppen har tillsammansmed kommunledningskontorettagit fram
följande förslag:

 
 

 
 

 
 
  
 

 

 
 

 
 

KF
(torsdagar kl. 17.30)

KSLU- PLAN
(måndagarkl. 13.00,
om inte annat anges)

KSLU
(onsdagar kl. 8.30)

KS
(onsdagarkl. 9.00, om

inte annat anges)
 KSEU

(samma dag som KSLU
kl. 13.00)

Sljanuari 31 januari
(beslutatsedan tidigare)

15 april 17 april 3 maj 30 maj
freda)

i
14 juni 19 juni 14 augusti 29 augusti
(8.30 fredag)
27 augusti 21 augusti 4 september 26 september
(tisdag)
6 september 18 september 9 oktober 31 oktober
(8.30 fredag)

6 december 11 decelnber 15 januari 2014
(8.30 fredag)

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

  

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

  

Kommunstyrelsenbeslutargodkänna sammanträdeskalendernför KSLU, KSLU-plan, KSEU
och KS 2013.

Ledningsutskottets forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna sammanträdeskalendernför KF 2013

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 183

ÄSKANDE AV MEDEL FÖR INVENTARIERTILL KRONBERGSSKOLANS
FÖRSKOLA
Dnr: LKS 12-411-040

Bildningsnämndenhar beslutatatt flyttaKyrkviksoch Färgaregatans förskolor samt att Öppna
ytterligare två avdelningarpå ”gamla Kronbergsskolan”,bland annat for att samtliga barn ska
erbjudas plats, enligt lagkrav om plats inom fyra månader.

För att kvalitetssäkra Verksamhetenbehövs därför en del inventarier införskaffas.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndenstjänsteskrivelse 2012-10-23

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt bifallaansökan med 500 000 kronor till inventarier.

Beslutet skickas till

Bildningsfoivaltningen
Ekonomienheten
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§ 184

BYTEAVVÄGTRUMMAPÃ ULSERÖDSVÄGEN
Dnr: LKS 2012431319

Sanuhällsbyggnadsföxvaltningenansöker om ianspråktagande av medel för byte av vägtrumma
på Ulserödsvägen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningensansökan 2012-10-19

Ledningsutskottets beslut

Lednjngsutskottet beslutaratt bifallaansökan med 400 000 kronor till xrägtrumma.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnaásförvaltningen
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
Z 3.:. j



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2012-11-14 14 (16)
 

§ 185

DETALJPLANFÖR RÄKBODARNA
Dm: LKS 11-103-214

Samhällsbyggnadsforvaltningenredogör for arbetet med detaljplan for räkbodarna och
behovetav geoteknisk utredning. Kostnaden beräknasuppgå till285 000 kr.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt behandlaärendet på planmötet den 28 novemberoch for övrigt
notera dagens information.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsforvaltningen
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§ 186

RAPPORT KUNGSGATAN- GÄGATA UNDER SOMMAREN 2012

Under sommaren2012 gjordes en del av Kungsgatan, mellan Polis- och Korsgatan, om till
gågata istället för gångfartsoimåde som det Vanligtvis är.

För att utreda hur handlare och näringsidkare har upplevt gågatan, under sommaren 2012 och
hur de ser en eventuell utformning av den under 2013, har en enkätundersökning genomförts.
Enkäten har gått ut till27 handlare och näringsidkare längs Kungsgatan och dess direkta
närhet och hittills har svar erhållits från 13 handlare (ca 48 %).

Sammanfattningsviskan det konstateras att den gågata som iordningställdes 2012 Inestadels,
från näringsidkamashåll, möttes med negativa synpunkter. Den markantaförändring av
trafikflödensom gjordes uppmärksammades inte av trafikanter och sannolikt sågs den korta
sträcka som förändrades inte som en naturlig gågata. Det trafikkaos som tyvälr uppstod, vilket
beiyses i näringsidkamassvar, är ett faktum och böter är en direkt konsekvens av den ej
uppmärksammadeförändringen. För kortare säsongsförändringarsom denna måste skyltning
och kommunikation förbättras/förtydligasytterligare.

Gällande planering för 2013 så kan det konstateras att ca 69 % av de svarande är för någon
fonn av utsmyckningav Kungsgatan under sommartid. De 31 % som visat negativ inställning
till gågatan, som sådan, framhäver inte med tydlighet att de är negativa tillutsmyckningav

det redan befintligagångfartsområdet, det viktiga tycks som sagt vara möjligheten till
parkeringoch fortsatt trafik.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra ät samhällsbyggnadsforvaltningenatt redovisa ett
forslag på gågata infor sommaren 2013 på ledningsutskottets sammanträdei januari.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsföivaltningen

JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2012-11-14 16 (16)
 

§ 187

ANMÄLNINGSÄRENDE - SKRIVELSEFRÅN VINDIN
Dnr: LKS 11-75-219

Sicrivelse från VindinAB med försäkran om att Vindin i iikhet med Vindins ägarboiag Preem
AB kommer att samverka med Lysekilskommun för att utveckla olika industriella satsningar.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet noterar informationen
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