
l (22)
E SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KoN' M U N
ICOMMUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 

Sammanträdestid: 2012-12-19 kl. 08.30-15.50

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Partiersättare:

Roland Karlsson (FP), ordförande Kent Olsson (M), kan: k! 13. 00
Mats Karlsson (M) Bo Göthesson (S), kom k! 14.25
Yngve Larsson (FP)
Jan-OlofJohansson (S)
Margareta Lundqvist (S)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativ chef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer: 197-215

Sekreterare: M1 -› ;W (K 4_

. ..

@?1L'./v91§1.2511;. 144.
.................. .

Mari-Lcyise DunerI-r i
Ordförande och justerare: k' ;'13-

rá; Fssswø”
_

'ff år.” Ä “www-MM” 

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsens ledningsutskott
Förvaringsplats: Kommunkansliet

Sammanträdesdatum: 2012-12-19 Justeringsdatum: 2012-12-27

Anslagsdatum: 2012- 12-28 Anslagets nedtagande: 2013-01-21

l “ MJ '\ f .w

Bevis om tillkännagivandeav justering: ........ ..



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2012-12-19 2 (22)

Övriga närvarande

Kjell Hjalmarsson, ekonomichef §§ 21 1-213
Roland Persson, enhetschefANLE § 197
Agneta Essén, socialchef § 197
KennethHansson, försäkringskassan § 197
Susanne Thörnblom, Läkarhuset § 197
Kerstin Löfving, Carema psykiatri § 197
Bengt Mattsson, enhetschef IFO § 197
Michael Johansson, näringslivschef§§ 198-199
Nina Hansson, mark-och exploateringsingenjör§§ 202-204
Jeanette Almroth,mark-och exploateringsingenjöi*§§ 202-204
Johan Tylén,Lltvecklingschef§§ 202-204, 215
Tor Carlsen, tf hamnchef § 213
YlwaLarsson, samordningsansvarig for planenheten §§ 200-201, 214
Carl-Gustafvon Konow, VindbyggarnaLysekilAB § 214
Christian Klausson, SCBC FiskebäckskilsAB § 210
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§ 197

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Roland Persson, enhetschefAME informerarbl.a. om Citygruppen, en grupp som är speciellt
inriktad på flyktingarsom kommer från Somalien.

Susanne Törnblom,Läkarhuset redovisar om projekt de har haft under hösten med äldre och
läkemedel.
Ett annat problem som uppmärksammatär att depression har ökat bland ungdomar,
framförallt flickorfödda på 90-talet.

Kerstin Löfving, Verksamhetschefvid Carema psykiatrisköppenvård informerade o1n att
Caremas sjukvård verksamhetergår över till Capio vid årsskiftet. Mer informationkommer
vid nästa möte i februari.
Verksamhetschefenredovisar om att verksamhetenhar startat en ADHD-grupp. Gruppen
bestårav åtta patienter med ADHD-diagnosoch de träffas en gång i veckan, där det får hjälp
och stöd for hantering av sin diagnos.

Bengt Mattsson, for individ- och familjeomsorgeninformerarom flyktingrnottagning,
anhöriginvandringoch försörjningssystem.

KennethHansson, försäkringskassanredovisar om ohälsotalet som har sjunkit i Lysekils
kommun. Information lämnas om pågående projekt för samordningsansvar för personer med
funktionshinderoch förändring av sjukskrivningsprocessen.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen
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§ 198

HAVSBADSOMRÅDET
Dnr: LKS 12-142-214

Näringslivschefenpresenterar de förslag och idéer på hur Havsbadsområdet skulle kunna
förändras och fárädlassom ett antal företagare har lämnat.

En genomlysningav projektet måste utföras för att kunna gå vidare.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ger näringslivschefen i uppdrag att i samråd med planenheten
redovisa förslaget på nästa ledningsutskott med planärenden.

Beslutet skickastill

Näringslivschef
Pianenheten
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§ 199

BREDBANDSUTBYGGNADPÅ LANDSBYGGDEN
Dm: LKS 10-304-269

2012-08-01, § 111 avrapporterades ñberföreningamasstatus tillKommunstyrelsens
ledningsutskott.
Ledningsutskottet gav då två uppdrag tillNäringslivsenheten:

1. Utarbetaett underlag för kommande investeringar
2. Ta kontakt med ägaren av stamledningenkring framtida samarbete

inom ramen för Leaderprojeketet ”FiberRanrike” togs ett investeringsforslag för
fiberutbyggnadenñ-am av ByNet. Den totala kostnaden skulle komma att uppgå till ca 6.4
miljonerkronor varav ca 3.5 miljonerkronor år stödberättigat(50 %) från Västra
Götalandsregionen (VGR).
Lysekilskommuns kostnad blir med detta alternativ ca 4.7 miljonerkronor. Vid närmare
diskussion med ByNet har ett nytt alternativ presenterats. Detta nya forslag bygger på att
kommunen samfmansierarde delar som VGR anser vara så avlägsnañån befintligñberkabel
eller så tekniskt eftersatta att de är regionalt stödberättigade.
Näringslivsenheten har bett ByNet göra en ny beräkningav vad investeringen skulle komma
att kosta om detta alternativ väljs. Enligt ByNets beräkningskulle det komma att kosta ca
3.1 miljonerkronor att bygga ut ñberstammentilide punkter VGR anser vara stödberåttigade.
Då investeringen i sin helhet är stödberättigad (50 %) skulle det kommunala
investeringsbehovetkomma att uppgå till ca 1.6 miljonerkronor.

De olika ñberföreningarnahar lämnat in ansökan om stöd för bredbandsutbyggnadtill
Länsstyrelsen som gör bedömningenatt ca 40 föreningar kan komma att få stöd under 2013.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen:

Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun i investeringsbudget for 2013 avsätter
475 000 kronor för ñbertttbyggnad i Lyse området samt avsätter/reserverar 525 000 kr för
tiberutbyggnad i Brodaien området då dessa kan komma att få ekonomiskt stöd Linder 2013.

Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun i investeringsbudget for 2014
avsätter/reserverar 600 000 kr for fiberutbyggnadi Brastadområdet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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§ 200

BESLUT OM SAMRÅD FÖR DETALJPLANFÖR KYRKVIKSFÖRSKOLA
KYRKVIK12:4, LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 10-304-269

Gällande detaljplan för' Kyrkvik12:4 har en bestämmelsesom innebär att fastigheten bara kan
användas för allmänt ändamål. Det betyderatt all Verksamhetpå fastigheten måste ha ett

offentligt organ som huvudman (stat, landsting, kommun, statskyrka).Lysekilkommun som

äger Kyrkvik12:4 är nu intresserade av att sälja fastigheten men bestämmelsenför allmänt
ändamål är mycket begränsande. För att ett köp ska vara intressant krävs det därför att en ny
detaljplan med aktuella planbestämmelserupprättas.

Syftet med detaljplanen är att ändra gällande planbestämmelsefor Kyrkviksförskola från
allmänt ändamål till en mer öppen användningmed bestämmelsernaBostäder, inklusive
särkskiltboende; Skola, förskola och Hotell, vandrarhem.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-12-10 med bilagor

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen inte innebär betydandemiljöpåverkanoch att

någon miljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöverupprättas.

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen skickas ut för samråd enligt 5 kap 20§ plan- och
bygglagen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 201

DETALJPLANFÖR BOVIKSSKOLA, LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-398-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar fram ett förslag tilldetaljplan för Boviks skola.

Syftet med planen är att ändra gällande användning för Boviks skota från Allmänt ändamål
tillBostad, Skola, Kontor, Kulturändamålsamt Hotell/vandrarhem.
Syftet är också att bevaraden befintligabyggnaden då den är kulturhistoriskt intressant.

Den befintligaskolbyggnaden ska bevaras,och endast enstaka uthus eller förråd får uppföras.
Inom planområdets södra del får parkeringanläggas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförx*altningenstjänsteskrivelse 2012-12-13 med bilagor

Ledningsutskøttets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen inte innebär betydandemiljöpåverkanoch att
någon miljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöver upprättas

Ledningsutskottet beslutaratt skicka ut planenpå samråd enligt 5 kap 11§ PBL (2010:900)

Beslutet skickastill

Samhälisbyggnadsförvaltningen
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§ 202

REVIDERING AVAVGIFTEROCH VILLKORFÖR BRYGG-OCH
SJÖBODSARRENDENINOM LYSEKILSKOMMUN - INFORNIATION
Dm: LKS 09-146-261

Samhällsbyggnadsfölvaltningenredovisar förslag på nya reviderade arrendeavgiftei' för
Sjöbodar och bryggor. Arrendeavgifternaär på många ställen inom kommunen inaktuella och
sarnhällsbyggnadsförvaltningenfick under 2008 i uppdrag att genomföra en översyn av

avgifterna för alla typer av arrende inom kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen delas upp i två olika prisområden:
Skaftö/Lysekil/NorraGrundsund och övriga kommunen. Detta för att avgiñsnivån skall vara

en avkastningpå marknadsvärdetpå markenoch värdet skiljersig mellan de olika delarna av

kommunen. Förslaget innebär att avgiften för bryggarrende beräknaspå den totala ytan som

ianspråktas för brygga och vattenområde.

Innehålleti de nya arrendeavtalentar hänsyn till Sjöbodspolicyn för Lysekilskommun
antagen 2008-04-03, § 29 (dnr 08-100-220). Sjöbodspolicyns övergripande mål att
stränderna inte ska privatiserasutan ska hållastillgängligaför det rörliga ñiluftslivet.
En sjöbod ska brukas för förvaring av båt- och fiskeredskap, den får inte inredas för
bostadsändamål.Marken runt sjöboden får inte bebyggasmed undantag för trappor där så
behövs.

Under föredragningen enades ledningsutskottet om ett förslag på 100 kr/ m2 för
sjöbodsarrenden i Skaftö/ Lysekil/NorraGrundsund.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltnjngenstjänsteskrivelse 2011-02-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-02-16, § 28
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-03-23, § 48
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 219

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

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

Sj öbodsarrenden i Skaftö/ Lysekil/NorraGrundsund 100 kr/mzoeh i övriga kommunen
80 kr/mz, bryggarrende med vattenområde i Skaftö/ Lysekil/NorraGrundsund 40 kr/mz och i
övriga kommunen20 kr/mz. En årlig administrativ avgift om 500 kr per faktura tillkommer.

Endast ett sjöbods- respektive bryggan-ende per hushållmedges. Överlåtelse godkänns endast
tillmaka/make, sambo eller hemmaboende bam under 38 år. Arvtagarenskall vara
kommunmedlem.
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Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ge Utvecklingsenheten i uppdrag att inför kommunstyrelsen
behandlingav ärendet utarbetavissa förtydliganden av förslagen samt att under 2013 utreda
köbestämmeiser för sjöbodsarrenden.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 203

ARRENDEI LAHÄLLA
Dnr LKS 12-374-261

Utvecklingsenhetenñck i uppdrag av ledningsutskottet 2012-10-30, § 160 att skriva ett

ettårigt arrendeavtal med Lahälla Bad och Bårförening. Mark-och exploateringsingenjör
informerarom att det inte går att an-endera ut på befintligagrunder utan att

fastighetsbestämmaområdet. Det är inte helt klarlagt om kommunenhar vattenrätten kring
den befintligaplatsen.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsgruppen beslutaratt hänskjuta beslutettilinästa sammanträde.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 204

STORA SKEPPSHOLMEN

Samhällsbyggnadsförvaltningenfick i uppdrag av ledningsutskottet 2012-11-14, § 180 att
lämna en värdering av byggnademapå Stora Skeppsholmen. SamhälEsbyggnadsfölvaltningen
redovisar värderingen av byggnadema.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ge utvecklingsenheten i uppdrag att förhandla fram en

överenskormnelse så kommunen kan FÖR/ärva byggnaderna.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltningen
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§ 205

MEDBORGARFÖRSLAG- FRAMSTÄLLAEN BROSCHYRFÖR
RESTAURANGEROCH ANDRA MATSTÄLLENSOM FÅR MÖJLIGHET ATT
PRESENTERASIG OCH ÄVEN LÄNINA RECEPT
Dnr: LKS 12-301-146

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvarande.

Det inkomna medborgarförslagetvisar på ett stort engagemang för utvecklingen av

besöksnäringensom är mycket positivt.

idén ligger helt i linje med ”Sverige- det nya matlandet" som är regeringens vision om att

Sverige ska bli bäst på mat i Europa. Genom att kompinera god mat med upplevelser ska fler
jobb skapas och tillväxtenÖka i hela Sverige. Måltidsturismingår också i den regionala
strategin för utvecklingen av besöksnäringen.

Lysekilskommun har inga ekonomiska förutsättningar att i egen regi förverkligaden
presenterade idén, men i samarbetemed näringslivet och eventuellt tillgängligextern

finansieringfinns det goda möjligheter att genomföra den presenterade idén som ett led i att
marknadsförakommunen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-08-17
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-08-30, § 138
Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2012-11-28

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisning tillvad näringslivsenheten anfört anse

medborgarförslagetbesvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§206

SMARTENERGI ÄR SMARTEKONOMI
Dnr: LKS 12-43 3403

MiljösekretariatetVästra Götalandsregionendriver ett klimatstrategislctarbete "Smart energi",
där Lysekilskommun är med sedan tidigare. Det bygger på ett deltagande organisationer
tecknar överenskommelser om deltagande i olika aktiviteter. Viktigt med Smart Energi och
Smart Ekonomi är att åtgärder går att räkna hem.

Det startas nu upp tre nya överenskommelser inom "Smart energi" som flera kommuner har
visat intresse for och som man bjuder in kommuner att delta i, de är följande:

1. System för resfria möten
2. Minskat matsvinn från planering tillservering
3. Hälsosamma och energieffektivabelysningskoncept

- Överenskommelse l:
Ett arbete pågår inom IT, med införande av system "Lync" med nya domänen till alla tre
kommunernamed. Detta möjliggör kommunikationvia datan på ett helt annat sätt
inklusivekommunikationoch möten.

- Överenskommelse2:
Fleraprojekt och samarbetenpågår för att minska matsvinnet. Kostenheten deltar i
"Skolmatsakademin",De driver en kampanj med Rambo för minskning av avfall med
matsvinn och man har ett samarbetemed SIK.

- Överenskommelse 3:
Det pågår för närvarande inget speciellt projekt för belysningskonceptetovan, pga. av

resursbrist. Dock sker fortlöpande vid utbyte av utrustning och armaturer, vid ny- och
ombyggnationeretc. energisrnarta /-snåla lösningar.

Lysekilskommun aktivt arbetarmed alla dessa tre ñågeställningai' och därmed uppfyller
kraven för engagemang enligt överenskommelsema.

Beslutsunderlag

Skrivels från Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt tackaja till inbjudan om deltagande tillnya överenskommelser
med Västra Götalandsregionen.

Beslutet skickastill

Miljöenheten
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§ 207

VERKSAMHETSPLANFÖR ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGI LYSEKIL
Dnr: LKS 12-448-403

Lysekilskommun samverkaravseende energi› och klimatrâdgivningenmed Uddevalla och
Munkedal. Arbetet köps ñân Uddevalla. Rådgivningenriktar sig mot såväl enskildasom

företag och organisationer.

Energi- och klimatrådgixtalnahar tagit fram ett förslag tillverksamhetsplanoch budget för
2013.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsfözvaltningenstjänsteskrivelse 2012-1205 med bilaga

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat forslag tillverksamhetsplanoch budget for 2013 för
energi- och klimatrådgivningen

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 208

ARBETSPLAN- ”BLÅ ÖP”

Målet är att kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekilgemensamt ska genom den
Blå ÖP erhålla en samsyn på användningoch bevarandeav kust- och havsonürådet vilket
gynnar norra Bohuslän som helhet. Den Blå ÖP ger kommunernaen bra möjlighet att styra
utvecklingen inom kustvattenomrädeti den riktningman önskar men ger även en bra samlad
grund for dialog och påverkannär Hav- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen arbetar
fram den statliga Västerhavsplanen.
Tillsammanskan kormnunelnautveckla arbetsmetoderfor att gemensamt upprätta en

översiktsplan for kustvattenområdet och territorialplanen,den ljusblå respektive den mörkblå
delstrukturen i strukturplanen föl' Norra Bohuslän.

Beslutsunderlag

Arbetsplan”Blå ÖP”

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna ordforandes information i ärendet samt att behandla
ärendet på nästkommande kommunstyrelse.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 209

MEDBQRGARFÖRSLAGOM DIALOG OCH AGERANDE ANG. DEN
FORSAMRADETURISTSERVICENI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-304-841

Per Wallman, Lysekilhar i medborgarförslag 2011-06-29 föreslagit att man startar en dialog
tillsammansmed föreningar och företagare, att man berom en rejäl utredning i denna fråga
samt att man skapar framtidsplaneroch arbetsstrategier för turistñågor.

Kommunfullmäktigehar beslutatatt överlämna medborgarförslagettillkommunstyrelsen för
besvarande.

Näringslivsenheten har i sin tjänsteskrivelse 2012-08-09 och i sin komplettering 2012-12-12
bl.a. redogjort hur kommunen har agerat för att få till stånd en fungerande turistbyrå-
verksamhet och kommunens utveckling av besöksnäringen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Wallman, Lysekil2011-06-29
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-09-22, § 117
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-08-09
Kommunstyrelsens ledningsutskott2012-08-22, § 1 18
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-12-12

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisning tillnäringslivesenhetenstjänsteskrivelse anse

medborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§210

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

Exploatören för SCBC FiskebäckskilsAB redovisar pågående detaljplanarbeteför del av
Skaftö - Fiskebäck 1:3.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt ge utvecklingsenheten i uppdrag att skriva fram ett
exploateringsavtal för etapp ett.

Beslutet skickas till

Utvecklingsenheten
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§211

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL TILLBYTEAVBUSS TILL
EKGATANS GRUPPBOENDE
Dnr: LKS 12-474-199

Den befintligabussen upplevs som sliten och skramlig. Personalen tänker på de boendes
säkerhet när de åker med, bl.a. så är säkerhetsbältena utslitna. Bilvårdsenhetensom servar

bussen anser att befintligbuss är mycket sliten och bussen riskerar att bli trañkfarlig.
Bussen leasas i 48 månader med ett restvärde på 20 %.
Leasingkostnadberäknastill 450 000 kronor, ca 7 000 kronor per månad.

Beslutsunderlag

Serviceenhetens tjänsteskrivelse 20 12-1 1-13

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutarbifallaansökan om 450 000 kronor fbr leasing av buss till
Ekgatans gruppboende.

Beslutet skickas till

Serviceenheten
Ekonomienheten
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§ 212

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAGFÖR OMBYGGNADAVYTTREMILJÖN
MELLAN GULLMARSBORG OCH GULLMARSSKOLAN
Dnr: LKS 12-364-291

I enlighet med kommunstyrelsensbeslutangående skolomstruktureringenpågår just nu

ombyggnad av Gullmarsskolan. I igångsättningstillståndetsom gavs 2012-08-22 så ingår den
inre ombyggnaden av skolan, men för att lösa parkeringsamt trafiksituationensom denna
ombyggnad skapar så behöverprojektet ytterligare 750 000 kronor. Förändringenmedför att
det skapas ett antal korttidsparkeringai' (ca 6 st) för avlämning samt hämtning av barnen vid
Gullmarsskolan samt att det skapas ca 25 parkeringsplatserför besökare samt personal i
området.

Beslutsunderlag

Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2012-12-1 1

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt medge tilläggsanslagfor investeringsprojektmed
750 000 kronor.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§213

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL TILL SPOLPLATTOR
Dnr: LKS

Havs- och vattenmyndighetenhar nyligen lämnat en delrappoit till regeringen om

båtbottentvättar. Här framgår att det fortfarande läcker ut stora mängder miljöskadliga ämnen
från fritidsbåtar, inte minst på grund av giftiga båtbottenfarger. Problemenkan minska genom
att Småbåtshamnen' installerar spolplattoi' eller borsttvättar som kan samla upp miljögifter.
Det är enormt mycket bättre för miljön att använda spolplatta än att tvätta båten på kajkanten
eller i trädgården.

Ansökan om ianspråktagande av medel tillspolplattor i Valbodalenoch i Fiskebäckskil.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2012«11-16

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt hänskjuta ärendet tillkommandeledningsutskott i januari 2013.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tfchef för Småbåtshamnama
Ekonomienheten
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§214

VINDKRAFTVERK- NÖTEBERG
Dnr: LKS

Kommunfullmäktigebeslutade2012-06-27- -28 § 113, att anta ”Tematiskttillägg till
översiktsplanenavseende vindbruk". I det tematiska tillägget så rekommenderasbland annat
att Nötebergsområdet tas bort.

Representant ñån Vindbyggarnahar bjudits in till ledningsutskottet för att redovisa bolagets
syn på pågående detaljplansarbete.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt notera informationen
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§ 215

LEVA AB:S UPPDRAG INOM GATA/PARK

Utvecklingschefenredovisar pågående överfäggningar med Leva AB inför 2013.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet noterar dagens informationoch beslutaratt ärenden återkommerpå nästa
ledningsutskott i januari.
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