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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL låOMMUNSTYRELsEN

Sammanträdestid: 2012-12-20 kl. 17.00 m 17.30

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf. Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP), kom 17.10
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf. Fredrik Christiansson (C)
.Tan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf. Per-GunnarAhlström (K)
Yngve Larsson (FP)
Aim-Charlotte Strömwall (FP) Övriga ledamöter
FredrikLundqvist (M),
ersättareför Kem' Olsson (A49 Inge Löfgren (MP), kom k! 17.20
Christer Hammarqvist (C)
Bo Göthesson (S), ersäittamzför' Margareta
Lundqvist (S)
Klas-GöranHenriksson (S)
Torbjörn Stensson (S), ersäittareför Inge
Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:
Lena Fischer, kommunchef
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef
01a Engevaldson, administrativ chef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer: 237-23 8
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ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2012-12-20 Justeringsdatum: 2012-12-20

Ansiagsdatum: 2012-12-20 Anslagets nedtagande: 2013-01-11
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§ 237

FÖRSÄLJNINGAV FASTIGHETENLYSEKILGRÖNSKULT2:90, DEL AVF.D
LÄKARMOTTAGNINGEN1 SÄLVIK
Dnr: LKS 2012-467-253

F.d läkarmottagningen i Sälvik på Skaftö (fastighetenLysekilGrönskult 2:90, del av) har under
hösten lämnats ut till försäljning via mäklare. Fastigheten har sedan flera år stått på
kommunens försäljningslista och försäljningen har nu aktualiserats då läkarmottagningen
flyttattillnya lokaler i Gullvivans sewicehus.

Budgivningen pågår vid dagens sammanträdemed kommunstyrelsen.

Yrkande

Roland Karlsson (FP): Att föreslå kommunfullmäktigeatt delegera slutförsäljningen till
kommunstyrelsen och dess ekonomiutskott.

Beslutsunderlag

Förslag tillköpekontrakt

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt delegera slutförsäljnjngen tillkommunstyrelsen och dess
ekonomiutskott.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ekonomiutskott
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§23s

FÖRSÄLJNINGAV MARK-OCH VATTENOMRÅDEFÖR SMÅBÅTSMARINA1
BASTEVIK
Dnr: LKS 10-120-252

Bohusgjuteriet AB har inkommitmed en förfrågan om att få köpa det område som de i dag
arrenderar i Bastevik. Arrendet tecknades 2005 och avser område för småbåtshamn.
Efter förhandling har Utvecklingsenhetenoch arrendatorn enats om köpeskillingen6 500 000
kronor. Köpet omfattardet område som i dag upplåts med arrende samt ett ca 21 000 kvm stort
vattenområde som gränsar tillarrendeoinrådet. Detta vattenområde omfattas inte av detaljplan.
För att köparen skall kunna använda vattenområdet för sin verksamhetkrävs det att
vattenområdet detaljplaneläggs. Arrendatoinär verksami flera företag som på olika sätt verkar
i området. På arrendatorns begärankommer försäljningen att ske mellan kommunen och
LysekilsMarinaAB.

Beslutsunderlag

Utvecklingsenheten tjänsteskrivelse 2012-12-14, med bilagor

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Avslagtill förvaltningens förslag.

Mats Karlsson (M), Jan-OlofJohansson (S) och Torbjörn Stensson (S): Bifall till
föwaltningens förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Yngve Berlins yrkandeom avslag till förslaget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens forslag mot Yngve Berlins yrkandeom avslag
och finner att kommunstyrelsen beslutarbifallaförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt sälja den blivande fastigheten för 6 500 000 kronor till
LysekilsMarinaAB enligt Utvecklingsenhetensförslag»

 

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
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