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Sammanträdestid: 2013-02-13 kl. 08.30-15.20

Ajournering12.00-14.00 för lunch och
styrelsemöte med Statshus AB
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Beslutande
Ledamöter: Partiersättare:

Roland Karlsson (FP),ordförande
§§ 16-20, 28-34 Margareta Lundqvist (S) §§ 30-32
Mats Karlsson (M), ordförande §§ 21-27
Yngve Larsson (FP)
Jan-OlofJohansson (S)
Margareta Lundqvist (S) §§ 16-29, 33-34
Mats Karlsson (M) ersätter* Kent Olsson (M) §§ 30-32

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativchef
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Övriga närvarande

Bengt Mattsson, enhetschef IFO § 16
Kennet Hansson, försäkringskassan § 16
Roland Mattsson, gymnasiechef§ 16
Jeanette Lindgren, verksamhetschefprimärvården § 16
Kerstin Löfving, Capio psykiatri § 16
Anna Nyman Holgersson § 16
Johan 'I'ylén, utvecklingschef§§ 17-28
Josefin Kaldo, plan-, bygglovoch mätenhetschef §§ 21-22
Mats Carlsson, statsarkitekt§ 21

Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§§ 28-34
Jonas Malm, ekonom §§ 28-34
Jan Larsson, projektledare§§ 28-30
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§ 16

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Den lokala ledningsgruppen informeradeom sina verksamheter:

- Jeanette Lindgren,verksamhetschefprimärvården
- Kerstin Löfving, Capio psykiatri
- Anna Nyman Holgersson
- Bengt Mattsson, enhetschef IFO
- Kennet Hansson, försäkringskassan§
- Roland Mattsson, gymnasiechef

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet noterar informationen

JUSTERING Sign: K,45/44;
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§17

FÖRSLAG TILLUTFORMNING,KUNGSGATANSOMMAREN 2013
Dnr: LKS 2013-36-311

Under sommaren 2012 gjordes en del av Kungsgatan mellan Polis- och Korsgatan om till
gågata istället för gångfartsområde som det vanligtvis är.

Under hösten genomfördes en enkätundersökningsom riktades mot i huvudsak de
näringsidkaresom berördes av åtgärden. Resultatet från undersökningenvisade att ca 85
procent var negativt inställda tillden utformningen som verkstälides,men samtidigt att
åtminstone 69 procent var positivt inställda tillnågon form av utsmyckningav Kungsgatan
under sommartid.

Beslutsunderlag

Samhälisbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-01-24

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet ger utvecklingsenheten i uppdrag att utforma gångfartsområde på
Kungsgatan under sommaren 2013.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbjrggnadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten

 

JUSTERING Sign: /' Å/éâç ;Zero
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§ 18

ANSÖKAN OM TILLSTÅNDAVSEENDEUPPFÖRANDEAVFYRHUSPÅ
BERGET VII) CARLAVÄGENI HAVSBADET
Dnr: LKS 2012-296-260

Föreningen Lysekilsvänner har 2012-08-13 ansökt 0n1 uppförande av ett fyrhus på berget vid
Carlavägen. Området som avses är del av den kommunalt ägda fastigheten Kyrkvik
1 :150/156, beläget Llppe på berget mellan restaurangHavsbadet och Havets Hus. Enligt
ansökan önskar föreningen att placera fyren på ett gammalt igenfyllt skytteväm, detta är ett. av
de fåtal lämningar av denna typ som finns kvar i Lysekilscentralort.

Förslaget av placeringanses som olämplig med hänvisning tilldel sen nämnda lämningen
men även med hänsyn till de flertal sentida inskriptionei* som finns vid hällarna i området.
I anslutning till den tänkta placeringenåterfinns även ett kors, vilketskyms vid ett eventuellt
ttppförande av fyren.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförxraltningenstjänsteskrivelse 2013-01-23, med bilagor

Yrkanden

Mats Karlsson (M): tilläggsyrkandeatt underhålloch skötsel ska skötas av LysekilsVänner.

Roland Karlsson (FP): avslag tillförvaltningens förslag om att inte medge uppförande på
bergetvid Carlavägen och att istället medge placeringenav fyrhuset.

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning

Proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlsson yrkandeatt medge placeringen
av fyrhuset

Proposition på Mats Karlssons tilläggsyrkande

Proposition

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssonyrkandeatt
medge placeringenav fyrhuset och finner att ledningsutskottetbifallerRoland Karlssons
yrkande.

Ordförande ställer propositionpå Mats Karlssons tilläggsyrkandeoch finner att
ledningsutskottetbifallertilläggsyrkandet.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt meddela LysekilsVänneratt kommunen är positiv tillatt
upplåta markför placeringav ett fyrhus pâ bergetvid Carlavägen.

Ledningsutskottetbeslutaratt underhålloch skötsel ska skötas av LysekilsVänner.

JUSTERING Sign:
på
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Beslutet skickastill

LysekilsVänner
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten

JUSTERING Sign:[gig rm?
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§20

MOTION OM ATTINFÖRABOENDEPARKERINGI LYSEKILSCENTRALORT
Dnr: LKS 2012-158-514

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att
kommunen inför samma regler för boendeparkeringi Lysekils tätort som redan infört i
Grundsund.

I svar på denna motion har sarnhällsbyggnadsförvaltningenredovisat ett förslag tillatt lösa
boendeparkeringi västra delarna av Lysekil.Ledningsutskottetbehandladeärendet
2013-02-13. Ledningsutskottet anser liksommotionärerna att det är angeläget att skapa
möjligheter för boendeparkeringi Lysekilstätort. Efter att ha tagit del av samhälls-
bjyggnadsföiwraltningensutredning beslutadeledningsutskottet att uppdra åt
utvecklingsenhetenatt komplettarautredningen.

Beslutsunderlag

Motion 2012-04-03
Protokoll från kommunfullmäktige2012-04-26, § 64
SaInhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-01-22, med bilagor

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisningtillvad ledningsutskottetoch
utvecklingsenhetenanfört anse motionen besvarad

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
Chef för utvecklingsenheten

 

JUSTERING Sign: 1,2
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§19

BOENDEPARKERINGI LYSEKILSCENTRALORT
Dnr: LKS 2013-58-514

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att
kommunen inför samma regler för boendeparkeringi Lysekilstätort som redan infört i
Grundsund.

I svar på denna motion har samhållsbyggnadsförvaltningenredovisat ett förslag tillatt lösa
boendeparkeringi västra delarna av Lysekil.Av utredningen framgår följande:

I Lysekilstätort genomfördes det under 2010 en trafik-och boendeparkeringsutredning.
Resultatet av denna visar att det för ca 200 fastigheter saknas möjlighetatt anordna
parkeringinom egen fastighet. De största problemområdenaär Kyrkvik/Hagarna,
Gamlestan, Kungsgatan och områdena kring Södra Hamnen. En lösning av boendeparkering
bör i möjligastemån inte inkräktapå besökspareringför affärer och andra verksamheter i
centrum.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-01-22, med bilagor

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt uppdra åt utvecklingsenhetenatt komplettera genomförd
utredning.

Beslutet skickastill

Chef för utvecklingsenheten

JUSTERING Sign:
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§21

FÖRSLAGTILLTOLKNINGAVBYGGLOVSBEFRIADEÅTGÄRDERUTANFÖR
DETALJPLANELAGTOMRÅDE ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN9 KAR. 6 §
Dnr: LKS 2013-26-230

Plan- och bygglagen9 kap. 6 § innehållerinformationom vilkabyggnadsåtgärder som inte
kräverbygglov utanför detaljplanelagtområde och utanför sammanhållenbebyggelse, samt i
Vissa fall även inom sammanhållenbebyggelse.

Paragrafenär dock formulerad på ett sådant sätt att betydandetolkningsmånföreligger om
vad som kan göras utan bygglov och var det kan utföras. Det är den enskildebyggherren som
ska ansvara för att reglerna i plan» och bygglagenföljs gällande allt denne utför eller låter
utföra och som därmed ansvarar för att följa paragrafens syfte.
Byggnadsnämndenhar samtidigt ett ansvar för att ingripa mot, samt förelägga om rättelse
och beslutaom sanktionsavgifter,allt som strider mot plan- och bygglagen. Nivån på
sanktionsavgifternagör att det kan bli ekonomisktmycket kännbart att bli föremålför ett
sanktionsavgiftsbeslut.

En kommun kan inte beslutaom bindandetolkningarav vad lagar och förordningar säger.
Det ñnns dock ett för Lysekilskommun och byggherrarna gemensamt intresse av att finna en
nivå för vad som kan anses acceptabeltenligt plan- och bygglagen
9 kap. 6 §. Dennavägledningskulle kunna innehållaen redovisningvad kommunen menarär
lämpliga gränsvärden.

Beslutsunderlag

Sarnhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-01-08
Byggnadsnämndensprotokoll 2013-01-25, § 7

Ledningsutskottets förslagtillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställasamhällsbyggnadsföiwraltningensvägledning
gällande acceptabelnivå för bygglovsbefriandeåtgärder utanför detaljplanelagtområde
enligt plan- och bygglagen 9 kap. 6 §.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§22

BESLUT OM SAMRÅD - FÖRDJUPADÖVERSIKTSPLANÄBYFJORDEN
Dnr: LKS 2011-257-212

En fördjupadöversiktsplan för Åbyfjorden med dess omgivande landområden upprättas
gemensamt av Lysekilsoch Sotenäs kommuner. Under vintern 2011/2012 presenterades ett
program för den fördjupadeöversiktsplanen i ett programråd. Med utgångspunkt i
programhandlingenoch de inkomnaSynpunkternaunder programrådet har ett planförslag
tagit fram och finns nu för godkännandeoch beslutom att skicka ut förslaget på samråd till
myndigheter, intresseorganisationerm.fl. Planförslagetkommer också att finnas tillgängligt
för allmänheten att ta del av och lämna synpunkter på.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-04med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt godkänna samrådshandlingenför den fördjupade
översiktsplanenför Åbyfjorden

Ledningsutskottetbeslutaratt samrådshandlingentillfördjupad översiktsplan för Åbyfjorden
skickasut på plansaznrådenligt 3 kap 9§ plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
Sotenäs kommun

JUSTERING Sign:
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§23

BOENDEPARKERINGI FISKEBÄCKSKIL
Dnr: LKS 2013-54-514

Under hösten 2011 påbörjades en boendeparkeringsutredningi Fiskebäckskili samråd
mellan Utvecklingsenhetenoch Skaftö Oräd. Tidigare har man arrenderatut markför
”boendeparkering”på samma sätt som man tidigare gjorde i Grundsund.

Problematikengällande tillgängligaparkeringar,för de fastighetsägaresom ej har möjlighet
att anordna parkeringinom den egna fastigheten är likartadför både Fiskebäckskiloch
Grundsund och även för delari Lysekil.

Förslag till lösning är att boendekort införs i Fiskebäckskilför person som är folkbokfördpå
fastighet och som inte kan anordna parkeringsplatsinom den egna fastigheten.Avgiften
föreslås vara 1875 kronor per år och högst två personbilarmedges per kort.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-01-29

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeger kommunstyrelsen i uppdrag att formulera regler och föreskrifterför
boendeparkeringi Fiskebäckskili eniighet med redovisat förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt boendekort ska införas i Fiskebäckskilfrån och med
sommaren 2013.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§24

KVARNEN PÅ GRENGATAN I LYSEKIL
Dnr: LKS 2012-139-299

Vikarvet har i skrivelse 2012-04-13 frågat om kommunenhar intresse av att överta och sköta
kvarnenvid Grengatan i Gamlestan. Om kommunen inte har möjlighetatt ta över skötseln
kommer kvarnenatt lämnasut tillförsäljning.

Beslutsunderlag

Vikarvets skrivelse 2012-04-13.
Fastighetschefensyttrande 2012-04-19
Ledningsutskotts protokoll 2012-05-15, § 73
Ledningsutskotts protokoll 2012-08-22, § 119
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-01-28

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt uppdra åt fastighetsenhetenatt besiktigakvarnenpå
Grengatan.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten

/7 _,-\,
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§25

MO'_I_'ION OM ATI' UPPFÖRA EN INFORMATIONSTAVLAOM STENSORTERNA
PÅ OVREKUNGSTORGET
Dnr: LKS 2010-204-311

Ann-Charlotte Strömwall, (FP), har i motion 2010-05-25 föreslagit, att en informationstavla
sätts upp på Övre Kungstorget. Tavlanskall beskrivade olika stensorter som finns i
stensättningen på torget. Kommunfulimäktigesordförande har remitterat motionentill
kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenställer sig i ett yttrande positiv tillförslaget, eftersom man
anser att det är av stort värde att visa upp Lysekilsäldre kultur- och industrihistoria.

Ledningsutskottetbeslutadevid sammanträde2010-09-15 att uppdra åt
Samhällsbyggnadsförvaltningenatt utreda vilkakostnader det medför att låta tillverkaen

informationstairlaenligt ovanstående förslag samt ge förslag tilllämplig placeringav
densamma. Samhällsbyggnadsfömraltningenhar genomfört denna kompletterande
utredning.

Kommunfullmäktigebeslutade2011-03-24, § 41 att återremittera ärendet för att inhämta
yttrande från bildningsnämnden.

Avbildningsförvaltningensyttrande framgår det bland annat att förvaltningen anser att
förslaget är ett bra initiativ. En informationsskyltkan bidratillatt förståelsen för den
historiska stenbiytningensroll för Lysekiloch Bohuslän.

Förvaltningen har föreslagit att motionen ska bifallas.

Beslutsunderlag

Motion från Ann-Charlotte Strömwall, (FP) 2010-05-25
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-05-27, § 57
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse, 2010-08-27
Ledningsutskottets protokoll 2010-09-15, § 108
Samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 2010-11-16
Ledningsutskottets protokoll 2011-02-16, § 17
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-03-09,§ 49
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-03-24, § 41
Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-12-19
Bildningsnämndensprotokoll 2013-01-15, § 6

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): att förslag tillkommunfullmäktigebör vara att motionen anses
besvaradoch att ärendet ska prövas i kommandebudgetberedning.

Proportion

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande
och ñnner att ledningsutskottetbifallerJan-OlofJohanssons yrkande.

JUSTERING Sign:
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Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningenoch
bildningsförvaltningensanfört anse motionenbesvaradoch att ärendet ska prövas i
kommandebudgetberedning.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:



LYSEKIISKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-02-13 15 (23)

§26

MEDBORGARFÖRSLftGOM ATI' UPPFÖRAEN INFORMATIONSTAWAOM
STENSORTERNAPÅ OVREKUNGSTORGET
Dnr: LKS 2011-183-840

TerjeFredh, Lysekilhar i medborgarförslag 2011-04-25 föreslagit, att kommunen sätter upp
en informationsskyltom stensorterna på övre Kungstorget.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-14, § 208 att återremittera ärendet med hänvisning till
att medborgarförslaget skulle behandlas samtidigt som motionen från Ann-Charlotte
Strömwall (FP) i samma fråga.

Förvaltningen har föreslagit att medborgarförslagetska bifallas.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2011-04-25
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-04-28, § 63
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2011-05-13
Iedningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 128
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 208

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): att förslag tillkommunfullmäktigebör vara att medborgarförslaget
anses besvaradoch att ärendet ska prövas i kommandebudgetberedning.

Proportion

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande
och fmner att ledningsutskottetbifallerJan-OlofJohanssons yrkande.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningenoch
bildningsförxraltningensanfört anse medborgarförslagetbesvaradoch att ärendet ska prövas i
kommandebudgetberedning.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign: /1



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-02-13 16 (23)

§27

MEDBORGARFÖRSLAGOM NAMNSÄWNING AVGRÄNDERNA I GAMLESTAN
Dnr: LKS 2012-74-319

Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil,har i medborgarförslag2012-03-04föreslagit, att
kommunennamnsättergränderna i Gamlestan enligt ett förslag som tagits fram av Bengt
Thorén och Per Stenros.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till ltommunstyrelsen
och bildningsnämnden.

Avbildningsförvaltningensyttrande framgår det att förvaltningen anser att förslaget är ett
bra initiativoch att det bifogadeunderlagettillnamnförslagär väl underbyggt. Förslagen
följer gängse namnsättningstraditionoch språkriktighet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil,2012-03-04
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29,§ 50
Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-12-19
Bildningsnämndensprotokoll 2013-01-15, §5

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt återremittera ärendet tillutvecklingsenhetenför
komplettering.

Beslutet skickastill

Chef för utvecklingsenheten
Förslagsställarna
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§28

GENOMFÖRANDEAVTALFÖR PROJEKTERINGOCH BYGGANDE AVGC-VÄG
Dnr: LKS 2013-57-311

Lysekilskommun har under flera år satsat på utbyggnad av gc-Xrägar med betoningpå
skolvägar.Arbetsresor(på cykel) och rekreationsstråk. Bland annat har g-vägarbyggts ut
längs Södra Hamngatan, Norra Hamngatan, Drottninggatan, Gymnasievägen,LV 162 och
Väg 785.

Aktuella utbyggnader längs statliga vägar är väg 785, ca 250 m, kostnad 800 tkr samt väg
162, ca 870 In och kostnad 1 750 tkr.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-13med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstillståndtillaktuell utbyggnad av LV 162
och väg 785 med 2 550 tkr.

Beslutet skickastill

Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§29

ANSÖKAN OM IANSPRÃICTAGANDEAVMEDEL FÖR OMBYGGNAD
GULLMARSSKOLAN
Dnr: LKS 2012-364-291

Ansökan om ianspråktagande av medel för att uppförs sluss samt klassrum i anslutningtill
biblioteketi Gullmarsskolan.

Beslutsunderlag

Fastighetenhetentjänsteskrivelse 2013-02-01

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutslriottetbeslutaratt medge igångsättningstillståndmed 200 tkr för uppförande av

sluss samt klassrum på Gullmarsskolan.

Beslutet skickastill

Fastighetenheten
Ekonomienheten
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§30

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR OMBYGGNAD
GULLMARSSKOLAN,ETAPP 3
Dnr: LKS 2012-364-291

Ärendet utgår
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§31

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AVMEDEL FÖR LEASINGBILAR
Dnr: LKS 2013-56-057

Ansökan om ianspråktagande av medel tillelva stycken bilarsom ska bytas ut pga. slitage och
att de kostar en del i reparationer.

Beslutsunderlag

Serviceenhetens tjänsteskrivelse 2013-02-04

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonorniutskottetbeslutaratt återremittera ärendet tillserviceenheten för att i samråd med
ekonomienhetenkomplettera ärendet.

Beslutet skickastill

Serviceenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign: .)/ p' av.,E, C,



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-02-13 21 (23)

§ 32

BOKSLUTSINFORMATION2012

Ekonomichefen rapporterar om arbetetmed bokslutet. Årsredovisningenkommer att
presenteras på kommunstyrelsensammanträde6 mars.

Ekonomiutskottetsbeslut

Elconorniutskottetnoterar informationen
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§33

MOTION ANGÅENDE UTBILDNINGOCH KOMPETENSUTVECKLING
Dnr: LKS 2012-367-027

Ärendet utgår
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§34

REMISS AV FÖRSLQG TILL ÄNDRING AV DIREKTIV OM BEDÖMNING AV
INVERKANPÅMILJONAVVISSA OFFENTLIGA OCH PRIVATAPROJEKT
Dnr: LKS 201306-430

Ärendet utgår.

JUSTERING Sign:o? b 2
,

//712


