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SAMMANTRADESPROTOKOLLLYSE Ki LS

KOM M U N KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2013-03-06 kl. 09.00-14.05

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf. §§ 30-32, 45-46 Fredrik Christensson (C)
Mats Karlsson (M), ordf. §§ 33-44 FredrikLundqvist (M)
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf. §§ 30-32, 45-46 Lars Björneld (FP) §§ 30-32
Jan-OlofJohansson (S), 2:e vice ordf. Per-GunnarAhlström (K)
§§ 30-32, 45-46 Torbjörn Stensson (S) §§ 30-32, 45-46
Britt-MarieDidriksson-Burcher (FP),
ersätter Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Lars Björneld (FP)
ersätter RolandKarlsson (FP) §§ 33-44
Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Torbjörn Stensson (S), ersätter Jan-Olof
Johansson (S) §§ 33-44
Margareta Lundqvist (S)
Klas-GöranHenriksson (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef (delvis)
Ola Ingevaldson, administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare

Paragrafer: 30-46
i

Sekreterare:
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Mari-Louise Dunert
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Ordförande:

 
 
 
 

Justerare:

Klas-Göran Henriksson

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Justeringsdatum:
Anslagets nedtaga e: 2013-04-05

.lvriartttiqwfi i)
Sammanträdesdatum: 2013-03-06 2013-03-13

Anslagsdatum: 2013-03-14

 Bevis om tillkännagivandeav justering:
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Övriga närvarande

Bengt Mattsson tf socialchef§§ 30-31
Ingrid Fredriksson, avd chef § 30
MarianneGammal, utredare § 30
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§38
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef§§ 33-44
Nina Hansson, mark-och exploateringsingenjör§§ 39-40
YlwaLarsson, samordningsansxrarig §§ 39-40 '

John Hellman, planarkitekt§§ 39-40
YvonneMartinsson, Finsan1§ 45
Per-Arne Brink, Finsam § 45
Gudrun Emilsdottir,Finsarn § 45

Justerare: Utdragsbestyrkande:
”i4' 94
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§30

UPPFÖLNINGAVBESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGEANGÅENDE INFÖRANDE
AVVALFRIHETSSYSTEMENLIGTLOV
Dnr: LKS 08-451-731

Kommunfullmäktigei Lysekilskommun beslutadei september2011 enligt följande:

Kommunfullmäktigebeslutaratt Lysekilskommun från och med 2012 tillämparlagen
(2008:962)om valfrihetssystem inom följande områden - kommunal
familjerädgixrning,daglig sysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatrin,daglig
Verksamhetoch personlig assistans enligt LSS.

Kommunfullmäktigebeslutaratt individ-och myndighetsnämndensoch vård- och
omsorgsnämnden, genom ett tilläggtillsina reglementen,ges i uppdrag att verkställa
kommunfullmäktigesuppdrag, att beslutaom godkännande av externa leverantörer
och att fastställa ersättningsformer för berörda tjänster.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt individ-och myndighetsnämndenoch
vård- och omsorgsnämnden att före utgången av 2012 presentera en uppföljning av

hur detta beslutgenomförts.

I förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-10-22 redovisas en sammanställninghur långt
arbetet fortskridit.

Individ- och myndighetsnämndenföreslår att kommunfullmäktigesändrar sitt beslutfrån
22 november2011 så att LOV inte tillämpas inom familjerädgivningen.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-04-03
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-04-25, § 106
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-3o, § 86
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-22
Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2012-11-26, § 339
Vård- och Omsorgsnämndensprotokoll 2012-11-27, § 144
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-02-06,§ 21

Kommtmstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättade rapporter från individ-och
myndighetsnämndenoch vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallaindivid-och myndighetsnämndensframställningom

ändring av tidigarebeslutatt tillämpaLOV inom familjerådgivtaingen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:

“ t/v
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§ 31

AVTALMED LÄNSSTYRELSENAVSEENDEENSAMKOMMANDE
FLYKPINGBARN
Dnr: LKS 2013-027-133

Länsstyrelsen har i uppdrag att förhandla om platser för mottagande av ensamkommande
barn. När Lysekilskommuns mottagande av ensamkommandebarn startade i februari 2012

gjordes en uppskattningav hur många ensamkommandebarn som kunde förväntas få
uppehållstillståndunder året. Det gjordes för att kommunenskulle ha möjlighet att bygga upp
en beredskap för mottagandet. Lysekilha sedan dess haft en god beredskapför mottagandet.
Avolika anledningar, såsom ändrade rutiner hos migrationsverketoch utfalleti enskilda
individärenden,har kommunens mottagande av ensamkommandebarn inte blivit så stort som

det från början beräknadestill.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län önskar nu teckna om överenskommelsenom anordnande
av boende för ensamkommandebarn med uppehållstillstånd.Den förändringsom önskas göra
gäller antalet platser för ensamkommandebarn med uppehållstillstånd.

Beslutsunderlag

Protokoll från individ- och myndighetsnämnden2013-01-22, § 11 med bilagor

Yrkanden

Mats Karlsson (M), Klas-GöranHenriksson (S) och Inge Löfgren (MP): Bifall på
förvaltningens försiag

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisning tillindivid-och myndighetsnämndensyttrande
ställa sig bakom överenskommelsenmed Länsstyrelsen gällande antalet platser för ensam-

kommandebarn med uppehållstillstånd.

Beslutet skickastill

Länsstyrelsen
Individ-och myndighetsnämnden

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 32

FÖRSLAG TILLTOLKNINGAVBYGGLOVSBEFRIADEÅTGÄRDERUTANFÖR
DETAIJPLANELAGTOMRÅDE ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN9 KAP. 6 §
Dnr: LKS 2013-26-230

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§33

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORTÖVEREJ VERKSTÄLLDA
BESLUT4:E KVARTALET2012

Dnr: 2012-181-701

Individ- och myndighetsnämndenhar upprättat rapport tillsocialstyrelsen över ej verkställda
beslut4:e kvartalet 2012.

Bestlutsunderlag

Individ- och myndighetsnämndenbeslut2013-02-12§46

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfulhnäktige

Kommunfullmäktigebeslutaranteckna redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§34

BOENDEPARKERING I 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 likartad för både Fiskebäckskiloch
Grundsund och även för delar i Lysekil.

Förslag tilllösning 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

Samhällsbyggnadsfönraltningenstjänsteskrivelse 2013-01-29
Ledningsutskottets protokoll 2013-02-13,§ 23

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeger kommunstyrelsen i uppdrag att formulera regler och föreskrifter för
boendeparkeringi Fiskebäckskili enlighet med redovisat förslag.

Kommunfullmäktigebeslutaratt boendekort ska införas i Fiskebäckskilfrån och med
sommaren 2013.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
m.
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§35

MOTION OM ATI' INFÖRA BOENDEPARKERINGI LYSEKILSCENTRALORT
Dnr: LKS 2012-158-514

Håkan Smedja(V) och Marthin Hermansson (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 samhällsbyggnadsförvaltningenredovisat 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 samhällsbyggnads-
förvaltningens utredning beslutadeledningsutskottet att uppdra åt utvecklingsenhetenatt

komplettarautredningen.

Beslutsunderlag

Motion 2012-04-03
Protokollfrån kommunfullmäktige2012-04-26, § 64
Samhällsbyggnadsförvalmingenstjänsteskrivelse 2013-01-22, med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2013-02-13,§ 20

Konrmunstjmelensförslag tillkommunfulhnäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad ledningsutskottetoch
utvecklingsenhetenanfört anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§36

MO'_I_'ION OM ATTUPPFÖRAEN INFORMATIONSTAVIAOM 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 Ovre Kungstorget. Tavlanskallbeskrivade olika stensorter som finns i
stensättningen på torget. Kommunfullmäktigesordförande 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

informationstavlaenligt ovanståendeförslag samt ge förslag tilllämplig placeringav
densamma. Samhällsbyrggnadsföiwraltningenhar genomfört denna kompletterandeutredning.

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 stenbrytningensroll 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
Bildningsförxraltningenstjänsteskrivelse 2012-12-19
Bildningsnämndensprotokoll 2013-01-15, § 6
Ledningsutskottets protokoll 2013-02-13, § 25

Yrkanden

Ann-Charlotte Strömwall (FP), Kent Olsson (M) Torbjörn Stensson (S) och Yngve Berlin (K):
Bifall tillmotionen

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkännerföljandepropositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Ann-Charlotte Strömwall mil.yrkande

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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Proposition

Ordförande ställerproposition på ledningsutskottets förslag mot Ann-Charlotte StröInx-valls
mil.yrkandeoch ñnner att kommunstyrelsenbeslutarenligtAnn-Charlotte Strörmvalls m.fl
yrkande.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhäilsbyggnadsföwaltningenoch
bildningsförvaltningensanfört bifallamotionen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:/W le
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§37

MEDBORGARFÖRSIéGOM ATI' UPPFÖRAEN INFORMATIONSTAVIAOM
STENSORTERNAPÅ OVREKUNGSTORGET
Dnr: LKS 2011-183-840

Teije Fredh, Lysekilhar i medborgarförslag2011-04-25 föreslagit, att kommunensätter upp
en informationsskyltom stensorterna på övre Kungstorget.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Kommunstyrelsenbeslutade2011-11-14, § 208 att återremittera ärendet med hänvisning till
att medborgarförslagetskulle behandlassamtidigt 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
Samhällsbyggnadsförxfaltningenstjänsteskrivelse 2011-05-13
Iedningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 128
Kommunstyrelsensprotokoll 2011-11-14, § 208
Ledningsutskottets protokoll 2013-02-13,§ 26

Yrkanden

Ann-Charlotte Strömwall (FP): Bifall tillmedborgarförslaget

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå ledningsutskottets förslag mot Ann-Charlotte Strömwall yrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls
yrkandeoch ñnner att kommunstyrelsenbeslutarenligt Ann-Charlotte Strömwalls yrkande.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningenoch
bildningsförxraltningensanfört bifallamedborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:Justerare:

m. 3A 
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§ 38

FINANSIELL RAPPORTPER 2013-01-31
Dnr: LKS 2013-68-049

Entropi ABhar lämnat en finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekilskommun, Lysekil
koncern, Lysekilsstadshus AB, Lysekilsbostädei*AB och LEVAi LysekilAB.

Beslutsunderlag

Entropi AB finansiellrapport per den 2013-01-31

Kommunstyrelsensbeslut

KommunstyrelsenantecknarEntropi AB finansiellarapport per den 2013-01-31.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

7
n/AN/
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§39

EXPLOATERJIgGSAVTALFÖR BOSTÄDER,DELAVSKAFTÖ-FISKEBÃCK1:3
M.FL.FISKEBACKSKIL,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-069-251

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar tagit fram ett förslag tillexploateringsavtalavseende
detaljplan för bostäder, del av Skaftö-Fiskebäck1:3 mil. Större delen av markensom ska
exploateras ägs idag av kommunen och ska överlåtastillexploatören, CMH KilenAB,genom
köpeavtal.

Detaljplanenmedger byggnationav ett fyrtiotal lägenheter i flerbostadshus]radhus.
Exploatören ansvarar för genomförandetav exploateringenoch samtliga där tillhörande
kostnadersåsom t.ex. kostnader för markarbeten,gatubyggnadsamt VA-anläggningarmm.

Pga. omstrukturering föreslås markanvisningsavtalavseende Skaftö-Fiskebäckazsoch 1:273
som idag är tecknat med SCBC FiskebäckskilAB överlåtastillCMH KilenAB. Agarbildenär
densamma i ovan nämnda företag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-27med bilagor

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): Axrslag på förvaltningens förslag

Lars Björneld (FP),Torbjörn Stensson (S) och Kent Olsson (M): Bifall på förvaltningens
förslag

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställerproposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillöverlåtelseaxrtal för mark-
anvisningar avseende SkaftÖ-Fiskebäck1:3 och 1:273 samt godkänna exploateringsaxrtal
avseende detaljplan för bostäder,del av Skaftö-Fiskebäck1:3 mil.

Reservation

Mot beslutetanmäler Inge Löfgren (MP) skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
w
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Justerare:

 Miljöpartiet 2013-03-08
i Lysekil

Reservation över exploateringsavtaifår bostäderpå eentrurnmarkpå
fastigheterna Skaftö-Fiskebäek1:3 m il i Fiskebäckskil
Dnr: LKS-l3-69-25l

I Lysekilsöversiktsplan, antagen av kornrnunñrtlmäktige2006,anges att fastigheterna
Skattö-Fiskebäck:n fl skall reserveras for ny centrutnbebyggelse. Ingen annan markhar
avsatts på Skaftö för centrumbebyggelseän just här.

Den avsatta markenär centralt beläget på Skaftö med direkt närhet till inn-udväg, gång-
och cykelbanor, Fiskebäckskilssanthälie,bussförbindelsermm. Onmrådet har unika
kvaliteter för ltandel mm som inte finns på någon annan plats på Skañö.

Detta område skall nu inte längre utvecklas för centnnnbebyggelse.Istället planeras 40
lägenheter, i huvudsak som bostadsrätter, av en privat exploatör (CMHKiienAB).

Markensom ägs av Lysekilhar kommunen lätt som gåva för att användastillallmänt
ändamål.Den skall 'm1 säljas lör blygsamma237 S00 kr (9500 kvadratmeterför 25 kr
kvadrattnetem).Det villsäga ett kraftigt underpris. Markenär troligtvis värd minst 10
gånger mer.

Lysekilskommun har upprättat ett exploateringsavtaf med exploatören. Ett avtaE som är
oförmånligt för konnnunen.Bland annat behöver inte exploatören betatanågon avgift
För kommunens bygglov. Det betyderatt skattebetalarnafår betalaexploatörens
bygglovsavgifter.

Med ledning av ovanståendeanser undertecknad att Lysekilskommun åter igen mer

eller mindre skänkerbort värdefull mark.Dessutom har Lysekilskommun upprättat ett
kostsamt exploateringsavtal.Undertecknad anser att exploateringen,som planeras för
bostäder, skall avbrytas.

ÃJJÖY*yáüâlá (CM

Inge Löfgren

Utdragsbestyrkande:
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§ 40

DETALJPLANFÖR BOSTÄDER,DEL AVSKAFTÖ-FISKEBÄCK1:3 M.FL.
FISKEBACKSKIL,LYSEKILSKOMMUN.
Dnr: LKS 2011-350-214

Ett förslag tilldetaljplan för utbyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus/radhuspå del av
fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:3 mil. Fiskebäckskilhar varit utskickatpå utställningunder
tiden 11 juli-3o augusti 2012. Inkomnasynpunkter under utställningen finns sammanfattade
och kommenterade i utställningsutlåtande.Synpunkternaföranledde enbart mindre
justeringarav detaljplanen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-07med bilagor
Yrkanden

Inge Löfgren (MP): Avslagpå förvaltningens förslag

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Inge Iöfgrens avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande
och finneratt kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna detaljplan för del av Skaftö-Fiskebäck1:3 mil.
Fiskebäckskil,upprättad 2012-06-07,justerad 2012-12-13 enligt 5 kap 29 § plan- och
bygglagen.

Reservation

Mot beslutetanmäler Inge Löfgren (MP) skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Miljöpartiet 20l3m03-08
i Lysekil 

Reservation över detaljplan för bostäderpå del av Skaftö-Fiskehäck
1:3 m fl i Fiskebäckskil
Dnr: lfKS-l l-350-2l4

I Lysekilsöversiktsplan, antagen av kommunfullmäktige2006,anges att fastigheterna
SkaftönFiskebäekm fl skall reserveras för ny centrumbebyggelse. ingen annan markhar
avsatts på Skaftö för centrumbebyggelse. Översiktsplanenskiljertydligt på naarksom

planeras lör mark för bostäder (orengemarkerad)och mark för allmänt ändamåloch
centrnmbebyggelse(rödmarkerad).

Den avsatta ntarkexa är centralt beläget på Skañö lned direktnärhet till lauvudväg,gång-
och cykelbanor, Fiskebäekskilssamhälle, bussförbindelsermm. Området har unika
kvaliteter för handel och andra viktiga samhäilsfunlctionersom läkarstation, apotek,
bibliotek,skola, distriktssköterskamm. Motsvarande goda centrala egenskaper finns
inte på någon annan plats på Skaftö.

Detta område skall nu inte längre utvecklasfor centrumbebyggelse. istället planeras 40
lägenheter, i huvudsak som bostadsrätter, av en privat exploatör (Civil-IKilenAB).

En bullerutredningvisar att området påverkasstarkt av huller från Skañös hnvurlväg
som går endast 20 m från närmaste bostäder. För att begränsadet höga bullret måste ett
bullexjplanksättas upp. Det visar att omrâdet är olämpligt for bostäderdå man med
tekniska medei måste minska olägenhetema.

Någon naturinvextteringhar inte gjorts trots att planförfattarenfått informationom att
det kan förekomma rödlistade arter i omrâdet. Kommunens nllljöenhet har påtalatdetta
och också framfört att hela området med "prickmerk"i planområdets västra och
sydvästra dei bör skyddas helt från exploateringoch bör ändras till 'Natur" i
detaljplanen.Någon ändring av förslaget tilldetaljplan har dock inte gjorts.

Med ledning av ovanstående anser undertecknad att det är sällan ett utpekat område är
så väl lämpet för centrumbebyggelsesom i det här fallet. Om Skaftö skall utvecklas
med bl a ett centrum så är den här platsen en av de lämpligastc. Inte minst med tankepå
arärhet, tillgänglighetoch bra transponmöjligheter.Bra service av olika slag är yttersta
vikt för Skallö om invånareskall kunna bo âret om på ön.

Lysekilskommun har pä ett påtagligt sätt frångått sin egen översiktsplan. Därför bör
arbetetmed nuvarande planering för bostäderavbrytas.

%rl›4%«n
Inge Löfgren

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
åå-  
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§ 41

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationertillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar*på sammanträdet:

Ledningsutskott- och ekonomiutskottetsprotokoll - 2013-02-04,2013-02-13
Kommunstyrelsens ordförande - nr 1-4
Kommunchefensdelegationer - nr

Administrativechefens delegationer- nr

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 6 mars 2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
M lås
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§ 42

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll från Rambo AB 2012-12-14

Protokoll från Havets Hus i LysekilAB nr 5/2012

Protokoll från Lysekilsbostädernr 1/2013

Protokoll från räddningsförbundetMitt Bohuslän 2013-01-31

Protokoll från miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-01-14

Protokoll från miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-02-07

Delegationsordningför gemensam miljönämnd

Protokoll från folkhälsopolitisktråd 2013-01-31

Protokollsutdragfrån Tanums kommun, Blå översiktsplan. (LKS 12-468-212)

Avtalom turistverksamhet,Havets Hus AB i Lysekil

Protokollsutdragfrån vård- och omsorgsnämnden 2013-01-24, internkontroll 2012

Protokollsutdragfrån LysekilSotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
2013-02-07,internkontroll2012

Skrivelse från LEVAi LysekilAB ang förhandling av ränta på revers för 2013
(LKS 2013-13-066)

Beslut från Socialstyrelsen 2013-02-21 (LKS 2012-363-733)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden i protokoll2013-03-06,§ 42

Justerare: Utdragsbestyrkande:
n. 23 0 
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FIRMATECKNINGSRÄTI'INOM KOMMUNSTYRELSENSVERKSAMHETS-
OMRÅDE MANDATPERIODEN2011-2014
Dnr:

Kommunstyrelsenbeslutadevid sitt sammanträde2011-02-09 att godkänna firmatecknareför

LKS 2010-492-002

innevarandemandatperiod 2011-2014. Förteckningen behöveraktualiseras. Förslag till
ñrmateclmarehar upprättats. Samtidigt upphävs tidigare gällande delegationer.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt fr.o.m. 2013-03-06och under resterande del av

mandatperioden,godkänna upprättad lista över firmatecknare.

1. Plusgiro- och bankutbetalningar

2. Köpehandlingar,avtal/kontrakt,
fullmakteroch andra kvaliñcerade
handlingar

3. Låne- och borgensförbindelsei' inom
ramen för kommunfullmäktigesbeslut
och enligt gällande delegationsordning

4. indrivningav fordringar

Justerare:

5. Momsdeklaration

6. Underlag för löneutbetalning/lönelista

7. Leasingavtal för fordon

/m ?Ada

Kommunstyrelsensordf/kommunalråd,
1:e och 2:e vice ordf., kommunchef,
administrativchef, ekonomichef,
personalchef, chef för seiviceenheten,
ekonom, assistent två i förening

Kommunstyrelsensordf. /kommunalråd
och vid förhinder 1:e eller 2:e vice ordf.
och med kontrasignationav

kommunchef,administrativchef,
ekonomichef,personalchef,chefen för
verksamhetsstöd,samhällsbyggnadschef
eller mark-och exploateringsingenjör

Kommunstyrelsensordf. /kommunalråd
och vid förhinder 1:e eller 2 :e vice ordf.
med kontrasignationav kommunchef,
administrativchef eller ekonomichef

Kommunchef,administrativchef,
ekonomichef,personalchefsamt assistent
två i förening

Assistent

Personalchef,personalsekreteraresamt
löneassistent två i förening.

Kommunchef,administrativchef,
ekonomichef,personalchef,
samhällsbyggnadschef,inköpare, chefen
för serviceenheten samt ekonom två i
förening.

Utdragsbestyrkande:
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Ovanståendeñrmateckningsrättgäller för följande personer:

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunchef
Administrativchef
Ekonomichef
Personalchef
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Upphandlare/inköpssamordnare
Personalsekreterare
T.f Bildningschef
Samhällsbyggnadschef
Mark-och exploateringsingenjör
Mark-och exploateringsingenjör
Mark-och exploateringsingenjör
Chef för fastighetsenheten
Chef för serviceenheten
Assistent
Assistent
Assistent
Assistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent
Löneassistent

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Serviceenheten

Justerare:

Roland Karlsson
Mats Karlsson
Jan-OlofJohansson
Lena Fischer
Ola Ingevaldson
Kjell Hjalmarsson
Larsolov Jovemo

Helena Svensson
Ulrika Lind
Ulrika Sernemo
MikaelIngvarsson
Jonas Malm
Eva Bergqvist
Vakant
Christer Höglind
Sara Isberg
Marie-Louise Bergqvist
Jeanette Almroth
Sara Ohlsson
Nina Hansson
Eddie Dunkel
Sture Martinsson
KatarinaAndersson
KatarinaJosefsson
Marita Emilsson
YvonneAxelsson
Jeanette Hansson

Inger Ivarsson
ElisabethBjörkman
Ingela Olsson
Miriam Nygren
Olga Henriksen

Utdragsbestyrkande:
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§44

DELRAPPORTFRÅN UTREDNINGSGRUPPEN FÖR ÖVERSYNAVKOMMUNENS
POLITISKAORGANISATION
Dnr: 2010-471-104

Kommunstyrelsen tillsattevid sitt sammanträde2012-05-30 en utredningsgrupp för översyn
av den politiska organisationenoch kommunens arvodesbestämmelser.

Utredningensmålhar varit att presentera förslag på en förändrad och effektivarepolitisk
organisation. I utredningen skulle också resultatet av utvärderingen socialnämndensdelning i
en Individ- och myndighetsnämndoch Vård- och omsorgsnämndbehandlas.

I gruppens uppdrag har ingått att genomföra en översyn av kommunens arvodesbestämmelser.
I detta arbetehar gruppen tagit del av arvodesbestämmelsernafrån några av grann-
kommunerna(bla. Strömstad och Sotenäs) som nyligengenomfört revideringarav sina
regelverk. Gruppen har enats om ett förslag som innebär, att basen för de förtroendevaldas
arvoden ändras från prisbasbeloppettillriksdagsmannaarxrodet.Gruppen har också funnit skäl
för att förändra nivåerna pä samtliga arvodesslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna delrapporten och att i övrigt behandlaärendet på
kommunstyrelsenssammanträdei april.

Beslutet skickastill

Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 45

INFORMATION VERKSAMHETENINOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET
NORRA BOI-IUSLAN

Ordförande YvonneMartinsson, vice ordförande Per-ArneBrinkoch förbundschefen
Gudrun Emilsdottir informerarom verksamheten inom samordningsförbundetNorra
Bohuslän.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar informationen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
/m få: Mb
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§ 46

INFORMATIONFRÄN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Ordförande informeradeom:

e Att utredningen pågår med förbindelseöver Gullmaren, mer informationkommer till
kommunstyrelsennär rapporten är klar

o Att ingen ny informationinom malmtransporten finns att rapportera

0 Att anbud är ute för att färdigställa Dalskogen 3

o Att avtal har tecknats för ombyggnadav Stångenäshemmet,start 15 april

o lfå frågan om biblioteketsutredning, så finns den med i det s.k 33 punktsprogrammet.
An finns inget att rapportera i den frågan.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar informationen

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:


