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Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf. Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf. Håkan Smedja(V)
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice Ordf. Per-GunnarAhlström (K)
Yngve Larsson (FP) Torbjörn Stensson (S)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
FredrikLundqvist (M), ersätter Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist (C) i

Margareta Lundqvist (S)
Sven-GunnarGunnarsson (S), ersätter Klas-
Göran Henriksson (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:
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Justerare: 1

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-02-13

§ 29

REyIDERING AVAVGlFTEROCH VILLKORFÖR BRYGG-OCH
SJOBODSARRENDENINOM LYSEKILSKOMMUN

Arrendeavgifternaär på många ställen inom kommunen inaktuella och samhällsbyggnads-
föivaltningen fickunder 2008 i uppdrag att genomföra en översyn av avgifterna för alla typer
av arrende inom kommunen.

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.Marken runt sjöboden får inte bebyggasmed undantag för trappor där så
behövs.

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktigessammanträde2013-01-31.
Utredningsenhetenhar tagit fram ett förtydligande om arrendeöverlåtelse, administrativa
avgiften och exempel på prisförändring.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-02

Ledningsutskottets protokoll 2012-12-19 § 202

Utvecklingsenhetenskommentarertillremissvar 2012-11-26
Inkomnaskrivelser i ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningenskompletterandetjänsteskrivelse 2013-01-02
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-01-09,§ 12

Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-01-31, § 9
Samhällsbyggnadsförvaltningenskompletterande tjänsteskrivelse 2013-02-05

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): att ordet administrativavgift byts ut tillordet grundavgift.

Tilläggsyrkande:att nytecknade, förlängningeller överlåtelse av sjöbodsarrende endast
medges där sjöboden är utförd i enlighet med den av kommunfullmäktigefastställda
sjöbodspolicyn.

Mats Karlsson (M),Ann-Charlotte Strömxvall (FP): bifalltillförvaltningens förslag.

Yngve Berlin (K): att förslaget om administrativavgift ska utgå.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning

Propositionpå förvaltningens förslag punkt 1

Proposition på Jan-OlofJohanssons ändringsyrkandeatt administrativavgift i punkt 2 ersätts
med grundavgift

Utdragsbestyrkande:
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Propositionpå förvaltningens förslag i punkt 2 alt. mot Jan-OlofJohanssons ändringsyrkande
mot Yngve Berlins avslagsyrkande.

Propositionpå förvaltningens förslag punkt 3

Propositionpå förvaltningens förslag punkt 4

Propositionpå Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandemot avslag.

Proposition

Ordföranden ställerproposition på förvaltningens förslag punkt 1 och finner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställerproposition på Jan-OlofJohanssons ändringsyrkandeatt administrativ
avgift ipunkt 2 ersätts med grundavgiftoch finner, att kommunstyrelsenbeslutaravslå
jgrkandet.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i punkt 2 alt. mot Jan-Olof
Johanssons ändringsyrkandemot Yngve Berlins avslagsyrkandeoch ñnner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Ordföranden ställer propositionpå förvaltningens förslag punkt 3 och finner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.
Ordföranden ställerproposition på förvaltningens förslag punkt 4 och iinner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.
Ordföranden ställer propositionpå Jan-OlofJohanssons tilläggsyrkandemot avslag och
ñnner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallatilläggsyrkandet.

Förslag tillkommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktigebeslutaratt sjöbodsarrenden i Skaftö/ Lysekil]Norra Grundsund

100 kr/rn20ch i övriga kommunen 80 kr/mz, bryggarrende med vattenområde i
Skaftö/Lyseldl/NorraGrundsund 40 kr/m? 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- respektive biyggarrendeper
hushållmedges. Overlåtelsegodkänns endast tillmaka/make, sambo, barn eller
syskon. Arrendatornska vara myndigkommunmedlem.

4. Kommunfullmäktigebeslutaratt arrendeaxrgifternaska uppräknas med
konsumentprisindex(totalprisindexmed basår 1980) för oktobermånad 2012 (bastal).

5. Kommunfullmäktigebeslutaratt nytecknade, förlängningeller överlåtelse av
sjöbodsarrendeendast medges där sjöboden är utförd i enlighet med den av
kommunfullmäktigefastställdasjöbodspolicyn.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
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