
 

 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSEN  

Tid:  Onsdagen den 9 januari 2013, kl 09.00-16.40 

 

 ÄRENDEN 

§ 1  Uppdaterade regler och taxor för småbåtshamnarna inklusive gästhamnarna 2013 

(LKS 12-442-553) 

§ 2   Arbetsplan – ”Blå ÖP” (LKS 12-468-212) 

§ 3  Lysekilshemmet (muntlig information) 

§ 4  Ändring av detaljplan för vattentornet i Rågårdsvik Fossa 1:206, Skaftö  

(LKS 05-423-214) 

§ 5  Projekt Kosmos i Gullmaren (muntlig information) 

§ 6 Bredbandsutbyggnad på landsbyggden (LKS 10-304-269) 

§ 7 Medborgarförslag – framställa en broschyr för restauranger och andra matställen som 

får möjlighet att presentera sig och även lämna recept (LKS 12-301-146) 

§ 8 Medborgarförslag om dialog och agerande ang. den försämrade turistservicen i 

Lysekils kommun (LKS 11-304-841) 

§ 9 Projekt Norra Hamnstranden (muntlig information) 

§ 10 Försäljning av del av Slättna 1:61 (LKS 13-04-253) 

§ 11 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning i Lysekil (LKS 12-448-403) 

§ 12 Revidering av avgifter och villkor för brygg- och sjöbodsarrenden inom Lysekils 

kommun (LKS 09-146-261) 

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 14 Anmälningsärenden 

§ 15 Försäljning av fastighet Gamlestan 1:85 – Boviks skola 

§ 16 Försäljning av fastighet Kyrkvik 12:4 – Kyrkviks skola 

§ 17 Offentlig miljö som konstform (LKS 12-348-865)  

§ 18 Seabased (muntlig information) 
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KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdestid: 2013-01-09 kl. 09.00-16.40

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP),ordf. Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf. FredrikLundqvist (M) § 1-8
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf. Torbjörn Stensson (S) § 2-18
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Kent Olsson (M) §§ 1-8
FredrikLundqvist (M), ersätter
Kent Olsson (M) §§ 9-18
Christer Hammarqvist (C)
Margareta Lundqvist §§ 2-18
Bo Göthesson (S), ersätter'
Margareta Lurzdqvist (S) § 1

Klas-GöranHenriksson (S)
Torbjörn Stensson (S), ersätter'
Inge Löfgren (MP) § 1

Håkan Smedja(V) ersätter
Inge Löfgren (MP) § 2-18

Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:
Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer: 1-18

Sekreterare: ............(_.,2Mä e›-t 'j /
Ordförande: x
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Justerare:
m» Ann-Cha Iotte Strömwall

 
ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-01-09 Justeringsdatum: 2013-01-17

Anslagsdatum: 2013-01-18 Anslagets nedtagäde: 2013-02-11
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Övriga närvarande

Mari-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef
Tor Carlsen, tf chef Småbåtshamnarna§ 1
Hans Gunnarsson, förman Småbåtshamnarna§ 1
Joseñn Kaldo, plan-, bygglov och mätenhetschef § 2

MichaelJohansson, näringslivschef§§ 6-9
Nina Hansson, mark-och expioateringsingenjör§ 12
JeanetteAlmroth,rnark-och exploateringsingenjör§ 12, 18
Mats Tiliander,projektledare§§ 10-12, 18
Thore Johansson, Riksbyggen § 3
Joakim Jacobsson,Riksbyggen § 3
01a Björlin, Kristinebergoch Sven Lovén centrum för marinavetenskaper § 5
Per Mangelus, Norra HamnstrandenAB § 9
Hasse Parmdal, Norra HamnstrandenAB § 9

Justerare:i Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen 2013-01-09

§ 1

UEPDATERADEREGLER OCH TAXORFÖR SMÅBÃTSHAMNARNAINKLUSIVE
GASTHAMNARNA2013
Dnr: LKS 12-442-553

Vid framtagandeav reglernahar hänsyn tagits tillomvärden och konkurrenssituationen.
De uppdaterade reglernahar genomarbetatsgrundligt under flera möten där berörd personal
varit fullt delaktig. Tillgrund för taxorna ligger en omvärldsanalyssom grundar sig på
villkoreni närliggandekonkurrerandehamnar

Båtplatserna är prissatta med förtöjningsområdeoch båtstorleksom bas. Från 2013 införs
ytterligare en taxa för hyra av Y-bom som ägs av kommunen. Bakgrunden är att Y-bommarna
förhöjei'båtplatsensvärde, men medför samtidigt stora merkostnaderför kommunen i
förhållandetillen traditionellakterförtöjning.

Båtägare som inte har en fast kommunalbåtplats kan erbjudas att ligga i hamnen över vintern.
I dessa fall skrivs ett separat avtal med småbåtsavdelningen.

En nyhet för 2013 är införandet av en taxa för mellansäsong.

Samtliga taxor för båtplatser, gästplatser och båtupplag är satta exklusive el eftersom
kommunen inte har möjlighetatt leverera el tillsamtliga platser.
El är således en tilläggstjänstsom kan beställasgenom avtal med småbåtsavdelningen.
Eftersom det inte finns elmätare, utom i undantagsfall,så tillämpasfasta avgifter.
Att investera i elmätare tillsamtliga platser för individuellmätning innebär stora investeringar
som det inte finns ekonomisktutrymme att göra för tillfället.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Småbåtshamnarnatjänsteskrivelse 2012-12-27 med bilagor.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-12-20, § 212

Yrkande

Roland Karlsson (FP): bifalltillförvaltningens förslag med ändring, att stycket ”Hamnavgift
(arrendeplatser)utgår från dokumentet "Taxa småbåtshamnarna2013"

Bo Göthesson (S):

- Att prolongera 2012 års taxor att gälla 2013 och att fakturor kan skickasut med detta avtal
som grund.

- Att den grupp som utsetts av kommunstyrelsen och företrädersmåbåtsföreningarna
återinsätts med omdelbar verkan.

Torbjörn Stensson (S),Mats Karlsson (M) och Christer Hammarqvist (C): bifalltill
förvaltningens förslag samt Roland Karlssons ändringsyrkande.

Yngve Berlin (K): bifalltillBo Göthessonyrkande.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Q/ø- 1/3?? ?z
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Propositionsvägran
Ordföranden vägrar att ställa proposition på Bo Göthessonsyrkandeom återinsättande av

grupp då detta inte tillhördet ärende som behandlas.

Propositionsordning
Kommunstyrelsen godkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag tilltaxor för småbåtshamnai*och gåsthamnar2013 mot
Bo Göthessonsm.fl.yrkandeatt prolongera 2012 års taxor att gälla 2013.

Proposition på förvaltningens förslag tillregler för småbåtshamnarna.

Propositionpå Roland Karlssons m.fl. ändringsyrkandeatt stycket ”I-Iarnnavgift
(arrendeplatser)utgår från dokumentet ”Taxa småbåtshamnarna2013".

Propositioner
Ordföranden ställer proposition på förvaltningensförslag tilltaxor för småbåtshamnaroch
gästhamnar2013 mot Bo Göthessonsm.fl.yrkandeatt prolongera 2012 års taxor att gälla
2013 och ñnner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaitningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillförvaltningens förslag.

Nej -röst för bifalltillBo Göthessonsm.fl.yrkande.

Omröstningsresultat
Kommunstyrelsenbeslutarmed 7 ja-röster och 4 nej-röster att bifallaförvaltningens förslag
(se omröstningsbilaga).

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag tillregler för småbåtshamnarnaoch
finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons m.fi. ändringsyrkandeatt stycket
"Hamnavgift (arrendeplatser)utgår från dokumentet "Taxa småbåtshamnarna2013” och
ñnner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaändringsyrkandet.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige
Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna taxor för småbâtshamnarna2013 i enlighet med
upprättat förslag med ändring, att stycket "Hamnavgift(arrendeplatser)utgår.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna regler för småbåtshamnarnai enlighet med
upprättat förslag.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Paragrafenförklarasomedelbart justerad.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§2

ARBETSPLAN- ”BLÅ ÖP”
Dnr: LKS 12-468-212

Måletär att kommunernaStrömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekilgemensamt ska genom den
Blå OP erhålla en samsyn på användningoch bevarandeav kust- och havsområdetvilket
gynnar norra Bohuslän som helhet. Den Blå ÖP ger kommunernaen bra möjlighet att styra
utvecklingen inom kustvattenområdet i den riktningman önskar men ger även en bra samlad
grund för dialog och påverkannär Hav- och vattenmyndighetenoch Länsstyrelsen arbetar
fram den statliga Västerhavsplanen.
Tillsammanskan kommunernautveckla arbetsmetoderför att gemensamt upprätta en

översiktsplan för kustvattenområdetoch territorialplanen,den ljusblå respektive den mörkblå
delstrukturen i strukturplanen för Norra Bohuslän.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-12-21

Arbetsplan- Blå OP
Kommunernasgemensamma remissvar, 2011-03-09,över ”Planeringpå djupet”
Ledningsutskottets protokoll 2012-12-19, § 208

Kommunstyrelensbeslut

Kommunstyrelsen i Lysekilskommun beslutaratt delta i det gemensammaarbetet med
framtagande av ”Blå översiktsplan” för Norra Bohuslän. Beslutet innefattarfas 1 i enlighet
med Arbetsplan-"Blå OP" för kommunernaStrömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen i respektive kommun
Miljö» och byggkontoren (eller motsvarande) i respektive kommun
Lena Boman och Bengt Gustafsson

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§3

LYSEKILSÄLDREBOSTÄDER- INFORMATION

Thore Johansson och Joakim Jacobssonfrån Riksbyggen presenterar förslag för Lysekils
äldrebostäder. Ett alternativär om- och tillbyggnadav befintligaLysekilshemmetoch ett
annat alternativär att nya äldrebostäderbyggs i Fiskebäckoch ersätter Lysekilshemmet.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar informationen.

 

Utdragsbestyrkande:Justerare:?Wi L225)
JÃ)
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§ 4

ÄNDRING AVPETALJPLANFÖR VATTENTORNETI RÅGÅRDSVIKFOSSA
1:206,SKAFTO
Dnr: LKS 05-423-214

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare:

Q1; L235?)N Utdragsbestyrkande:

7 (22)
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§ 5

PROJEKTKOSMOS I GULLMAREN

Ola Björiin från Sven Lovén centrum för marinavetenskaper informerarom projekt Gullmarn
2013. Syftet med projektet är att studera hur en Ökad koldioxidmängdi havet påverkar
algblomningen. Projektetkommer att pågå från 25 januari tillden 30 juni och ca 60 personer
kommer att delta från 8-10 olika universitet i Europa.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

ä”
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§6

BREDBANDSUTBYGGNADPÅ LANDSBYGGDEN
Dnr: LKS 10-304-269

Inom ramen för Leaderprojeketet ”FiberRanrike” togs ett investeringsförslagför
ñberutbyggnadenfram av ByNet. Den totala kostnaden skulle komma att uppgå tillca

6.4 miljonerkronor varav ca 3.5 miljonerkronor är stödberättigat(50 %) från Västra
Götalandsregionen (VGR).
Lysekilskommuns kostnad blir med detta alternativ ca 4.7 miljonerkronor. Vid närmare
diskussion med ByNet har ett nytt alternativpresenterats. Detta nya förslag bygger på att
kommunensamñnansierarde delar som VGR anser vara så avlägsnafrån befintligñberkabel
eller så tekniskt eftersatta att de är regionalt stödberättigade.
Näringslivsenhetenhar bett ByNet göra en ny beräkningav vad investeringenskulle komma
att kosta om detta alternativväljs. Enligt ByNets beräkningskulle det komma att kosta ca

3.1 miljonerkronor att bygga ut ñberstammentillde punkterVGR anser vara stödberättigade.
Dä 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.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2012-11-27
Ledningsutskottets protokoll 2012-12-19, § 199

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt Lysekilskommun i investeringsbudgetför 2013 avsätter
475 000 kronor för fiberutbyggnadi Lyse området samt avsätter/reserverar 525 000 kr för
ñberutbyggnadi Brodalen området då dessa kan komma att få ekonomisktstöd under 2013.

Kommunstyrelsenbeslutaratt prioritera investeringen i budgetarbetet inför 2014.

Beslutet Skickastill

Näringslivsenheten
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 7

MEDBORGARFÖRSLAG- FRAMSTÄLLAEN BROSCHYRFÖR RESTAURANGER
OCH ANDRAMATSTÄLLENSOM FÅR MÖJLIGHETATI' PRESENTERASIG OCH
ÄVENLÄMNA RECEPT
Dnr: LKS 12-301-146

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen för
besvarande.

Det inkomnamedborgarförslagetvisar på ett stort engagemang för utvecklingenav

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 utvecklingenav besöksnäringen.

Lysekilskommun har inga ekonomiska förutsättningar att i egen regi förverkligaden
presenterade idén, men i samarbetemed näringslivetoch eventuellt tillgängligextern
finansieringfinns det goda möjligheteratt 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 protokoll 2012-12-19,205

Yrkande

Jan-OlofJohansson (S): bifalltillförvaltningens förslag

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisning tillvad näringslivsenhetenanfört anse

medborgarförslagetbesvarad.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Näringslivsenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§8

MEDBQRGARFÖRSLAGOM DIALOG OCH AGERANDEANGÃENDE DEN
FORSAMRADETURISTSERVICENI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-304-841

I ett medborgarförslag2011-06-29 har det föreslagits att man startar en dialog tillsammans
med föreningar och företagare, att man berom en rejäl utredning i denna fråga samt att man

skapar framtidsplaneroch arbetsstrategierför turistfrågor.

Kommunfullmäktigehar beslutatatt överlämna medborgarförslagettillkommunstyrelsen för
besvarande.

Näringslivsenhetenhar i sin tjänsteskrivelse 2012-08-09 och i sin komplettering2012-12-12
bl.a. redogjort hur kommunenhar agerat för att få tillstånd en fungerande turistbyrå-
verksamhetoch kommunensutvecklingav besöksnäringen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2011-06-29
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-09-22, § 117
Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2012-08-09
Ledningsutskottets protokoll 2012-08-22, § 118
Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2012-12-12

Ledningsutskottets protokoll 2012-12-19, § 209

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisningtillnäringslivesenhetenstjänsteskrivelse anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Förslagsställaren
Näringslivsenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

?Å . 
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§ 9

PROJEKTNORRA HAMNSTRANDEN
Dnr: LKS 12-470-219

Per Mangelus och Hasse Parmdal,Norra HamnstrandenAB informerarom planerna i
Norra Hamnen.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§10

FÖRSÄLJNINGAVDELAVSLÄTTNA1:61
Dnr: LKS 13-04-253

Del av fastigheten Slättna 1:61, belägenpå Basteviksholmen,är utarrenderad. Försäljning av

området har diskuterats med nuvarande arrendatorutan att en överenskommelse om pris mm

har kunnat nås. Det aktuella området bör därför bjudas ut på öppna marknaden.

Nuvarande avtal med arrendatorn löper ut 2019-10-02. Arrendatornsaknar besittningsskydd
vilketinnebär att befintligbyggnad antingen ska plockas ner eller säljas tillfastighetsägaren.
Avtalfinns dessutom mellan arrendatornoch Preem AB om att PreemAB fram tilloch med
2018 disponerarkajanläggningen inom området. Årlig arrendeavgiftuppgår tillca 95000 kr
(reglmed KPI).

Området omfattardrygt 19000 m2 markplanlagd för industriellverksamhet. Med området
följer del i enskildväg samt enskildavet-ledningar.

Vid en försäljning är köparen bunden tillgällande arrendeavtalunder dess löptid. Fri
dispositionsrätt föreligger inte förrän avtalen löpt ut.

Området ligger i ett attraktivtområde, har bra bärighet, generös byggrätt och koppling till
vattnetvia kajanläggningen. Priset bör därför sättas relativt högt, i nivå med fastställdapriser i
Lysekil.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-12-18

Yrkande

Yngve Berlin (K): avslag på förvaltningens förslag

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins avslag och ñnner
att kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfyllmäktige

1. Kommunfullmäktigebeslutaratt sälja del av Slättna 1:61 genom anbudsförfarande.

2. Kommunfullmäktigebeslutaratt priset inte får understiga 7500 tkr.

3. Kommunfullmäktigeuppdrar åt kommunstyrelsenatt anta anbudsgivare.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:/gd ;§2á
i
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§11

VERKSAMHETSPLANFÖR ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING I LYSEKIL
Dnr: LKS 12-448-403

Lysekilskommun samverkaravseende energi- och klimatrådgivningenmed Uddevalla och
Munkedal. Arbetetköps från Uddevalla. Rådgivningenriktarsig mot såväl enskildasom

företag och organisationer.

Energi- och ldimatrådgivarnahar tagit fram ett förslag tillverksamhetsplanoch budget för
2013

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsfönraltningenstjänsteskrivelse 2012-12-05 med bilaga
Ledningsutskotts protokoll 2012-12-19, § 207

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner upprättat förslag tillverksamhetsplanoch budget för 2013 för
energi- och ldimatrådgixrningen

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsfölvaltningen
Kommunalaenergi- och klimatrådgivare

Justerare:  Utdragsbestyrkande:
i. /\5;,
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§12

REYIDERING AVAVGIFTEROCH VILLKORFÖR BRYGG-OCH
SJOBODSARRENDENINOM LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 09-146-261

Samhällsbyggnadsförvaltningenredovisar förslag på nya reviderade arrendeavgifterför
Sjöbodar och bryggor. Arrendeavgifternaär på många ställen inom kommunen inaktuella och
samhällsbyggnadsförvaltningenfick under 2008 i uppdrag att genomföra en översyn av

avgifterna för alla typer av arrende inom kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenföreslår att kommunen delas upp i två olika prisområden:
Skaftö/Lysekil/Norra Grundsund och övriga kommunen. Detta för att avgiftsnixrån skallvara

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 tillSjöbodspolicyn för Lysekilskommun

antagen 2008-04-03, § 29 (dnr 08-100-220). Sjöbodspolicyns övergripande mål är att

stränderna inte ska privatiserasutan ska hållastillgängligaför det rörliga friluftslivet.
En sjöbod ska brukas för förvaring av båt- och ñskeredskap, den får inte inredas för
bostadsändamål.Markenrunt sjöboden får inte bebyggasmed undantag för trappor där så
behövs.

Beslutsunderlag

Samhäilsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-02

Ledningsutskottets protokoll 2012-11-14, § 176
Kommunstyrelsensprotokoll 2012-12-05, § 219
Ledningsutskottets protokoll 2012-12-19 § 202

Samhällsbyggnadsförvaltningenskompletterande tjänsteskrivelse 2013-01-02

Yrkande

Jan-OlofJohansson (S): återremiss för att bland annat överväga den administrativa avgiften

Yngve Berlin (K): avslag på den administrativa avgiften på 500 kronor.

FredrikLundqvist (M), Mats Karlsson (M),Yngve Larsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP)
och Christer Hammarqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag.

Håkan Smedja(V): att den administrativaavgiften i förslaget utgår och istället införa en

grundavgiftpå 400 kronor, i övrigt bifalltill ledningsutskottets förslag.

Roland Karlsson (FP): att den årliga avgiften för brygg- och sjöbodsarrendenskall uppräknas
med index.
Andring av förslaget gällande överlåtelse av arrenden - överlåtelse godkänns endast till
maka/make, sambo, avkomling eller syskon. Arrendatornska vara myndig kommunmedlem.

Justerarmn Utdragsbestyrkande:
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Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning.

Proposition på Jan-OlofJohansson yrkandepå återremiss mot att avgöra ärendet idag

Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets
förslag på sjöbods- och bryggarrenden exkl. administrativavgift samt Roland Karlsson
yrkandeom indexuppräkning.

Propositionpå ledningsutskottets förslag om administrativavgift mot Håkan Smedjas
yrkandemot Yngve Berlins avslagsyrrkande.

Propositionpå ledningsutslcottets förslag mot Roland Karlssons ändringsyrkandeavseende
förslaget gällande överlåtelse av arrenden.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohansson yrkandepå återremiss mot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunstyrelsenska avgöra ärendet idag.

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag på sjöbods- och bryggarrenden
exkl. administrativavgift samt Roland Karlsson yrkandeom indexuppråkningoch ñnner att

kommunstyrelsenbeslutarenligt ledningsutskottets förslag och Roland Karlssons
åndringsyrkande.

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag om administrativavgift mot
Håkan Smedjasyrkandemot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsen
beslutarenligt ledningsutskottets förslag.

Ordförande ställer proposition på ledningsntskottetsförslag mot Roland Karlssons
ändringsyrkandeavseende förslaget gällande överlåtelse av arrenden och ñnner att
kommunstyrelsenbeslutarenligt Roland Karlssons ändringsyrkande.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfulhnäktige

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

1. Kommunfullmäktigebeslutaratt sjöbodsarrenden i Skaftö/ Lysekil/Norra Grundsund
100 kr/m2och i övriga kommunen 80 kr/mZ, bryggarrende med vattenområde i
Skaftö/Lysekil/Norra Grundsund 40 kr/m2 och i övriga kommunen 20 kr/m2.

Avgifternaska indexuppräknasårligen.
2. Kommunfullmäktigebeslutaratt en årlig administrativavgift om 500 kr per faktura

tillkommer.

3. Kommunfullmäktigebeslutaratt endast ett sjöbods- respektivebryggarrende per
hushållmedges. Överlåtelse godkänns endast tillmaka/make, sambo, avkomlingeller
syskon. Arrendatornska vara myndig kommunmedlem.

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 13

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationertillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens fölvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll- 2012-12-05 och 2012-12-19
Ekonomiutskottetsprotokoll - 2012-12-28
Kommunstyrelsensordförande - nr

Kommunchefensdelegationer - nr 11
Administrativechefens delegationer- nr

Näringslivschefensdelegationer - nr 16

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningenav de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 9 januari 2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

 

Utdragsbestyrkande:Justerare:
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§ 14

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll från RamboAB nr 5/2012.

Protokoll från Räddningstjänstförbundetmitt Bohuslän 2012-12-14

Protokollsutdragfrån Kommunfullmäktige;
§ 207, Förslag tillmål för kommunfullmäktige2013 (LKS 12-426-100).
§ 213, Sammanträdeskalender2013 (LKS 12-329-006)
§ 217, Medborgarförslag - Skapa en utredning för att bygga nytt idrottscenter i

DalskogsomrädetalternativtSivik (LKS 12-458-821)
§ 218, Försäljning av fastigheten LysekilGrönskult 2:90 del av, f.d läkarmottagning i

Sälvik (LKS 12-467-253)

Protokoll från Kammarrätten i Göteborg, 2012-11-20, laglighetsprövningenligt
kommunallagen: fråga om prövningstillstånd(LKS 12-21-108)

Lagakraftbevis,del av Tuntorp 4:456 m.fl.Brastad,Lysekilskommun
(LKS 11-481-214)

Lagakraftbexris,Kyrkvik14:5, Lysekilskommun (LKS 11-100-214)

Internkontroll2012, Havets Hus i Lysekil(LKS 12-464-042)

Protokollsutdragfrån bildningsnämnden2012-12-04, § 97, Budget 2013

Protokollsutdragfrån Munkedals kommun, val av ersättare tillservicenämnden

Protokollsutdragfrån Munkedals kommun, upptagande av Sotenäs som ny
samverkanskommungällande IT-organisationen

Protokollsutdragfrån Sotenäs kommun, Sotenäs IT-avdelning från och med
2013-01-01 ingå i gemensammaservicenämndenmed Munkedal- och Lysekilskommun

Samverkansavtalmed Polismyndigheteni Västra Götaland

Skrivelse angående sjöbods- och bryggarrende

Skrivels angående Stadsbiblioteketi Lysekil

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenantecknar följande anmälningsärendeni protokoll 2013-01-10, § 14

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§15

FÖRSÄLJNINGAVFASTIGHET GAMLESTAN 1:85 M.FL- BOVIKSSKOLA
Dnr: LKS 12-352-219

Fastigheten LysekilGamlestan 1:82-1:83, 1:85-1:86,f.d. Boviks skola, har under hösten 2012

lämnats ut tillförsäljning genom kommunens mäklare. Vid anbudstidensutgång 2013-01-04
föreligger två anbud.

Beslutsunderlag

Förslag tillköpekontrakt.

Kommunstyrelsensforslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt försälja fastigheten LysekilGamlestan 1: 82-383, 1:85-1:86,
f.d. Boviks skola, tillGerhard King, Kungshamn, för en köpesldllingav 5 mnkr och i övrigt
enligt upprättat förslag tillköpekontrakt.

Jan-OlofJohansson meddelar att Socialdemokraternainte deltar i beslutet

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 16

FÖRSÄLJNINGAVFASTIGHET KYRKVIK12:4 - KYRKVIKSSKOLA
Dnr: LKS 12-350-219

Fastigheten LysekilKyrkvik12:4, Kyrkviksförskola, har under hösten 2012 lämnats ut till
försäljning genom kommunens mäklare. Administrativechefen redovisar de bud som lämnats
på fastigheten vid anbudstidensutgång 2013-01-04.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt avbxyta försäljningsprocessen avseende fastigheten Lysekil
Kyrkvik12:4, Kyrkviksförskola, för att återuppta den när arbetetmed ändringen av

detaljplanen närmar sig sitt slut.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen/fastighetsenheten
APFmanagement,Trollhättan

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§17

OFFENTLIGMILJÖSOM KONSTFORM
Dnr: LKS 12-348-865

ProjektOffentlig miljösom konstform har pågått sedan 2007 i Fyrbodals kommuner. Syftet
med projektet är att öka graden av helhetstänkandekring konst, arkitekturfrågoroch offentligt
planeringsarbete.StyrdokumentetOffentlig miljösom konstform - Fyrbodalsmodellenhar
tagits fram i samarbetemed Fyrbodals kommuner. Fyrbodals direktion antog styrdokumentet
den 16 september2010 och rekommenderarmedlemskommunernaatt anta dokumentet i sina
fullmäktigeförsamlingar.

Lysekilhar deltagit i projektarbete:under större delen av projektperioclen. I detta arbetehar
kultursekreterare liksomkultur- och fritidschefenvarit involverade tillsammansmed bland
annatStadsarkitektoch enhetschef för plan- och byggenheten. Arbetethar också stämts av

med kommunchefen.

Beslutsunderlag

Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-07-10 med bilaga
Protokoll från bildningsnämndensarbetsutskott2012-08-17, § 53
Bildningsnämndensprotokoll 2012-09-04, § 73
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-10-30, § 145
Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-22

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt utse en "Beredningsgrupp för offentlig miljö"med ansvar för
offentlig gestaltning och konst i offentlig miljö,beståendeav representanter från
samhällsbyggnadsförvaltning,informatör, representanter från berörda kommunalabolag,
samt bildningsförvaltning.

Kommunfullmäktigebeslutaratt ha som målsättningatt i framtiden avsätta 1 % av

kommunenstotala investeringsbudgettillkonstnärlig gestaltning av offentliga miljöer i
respektive års budget i enlighet med ovan nämnda styrdokument.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
f” i 7wa 1/52

4



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (22)
Kommunstgrelsen 2013-01-09

§ 18

SEABASED- INFORPJATION

Kommunstyrelsenordförande och mark-och exploateringsingenjörinformerarom Seabased
och arrendeavtalvid Grötö rev.

Ärendet kommer att föredras vid ett extra kommunstyrelsemöteden 31 januarikl 16.00 för
besluttillkommunfullmäktigesamma dag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar informationen

Justerare: I? Utdragsbestyrkande:
7 I
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