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SAMMANTRADESPROTOKOLL LYSE Kl LS

KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2013-06-05 kl. 09.00-12.10

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Ersättare:

Mats Karlsson (M), ordf. Per-GunnarAhlström (K)
Roland Karlsson (FP) Sven-GunnarGunnarsson (S)
J.an-OlofJohansson (S) Britt-MarieDidriksson Burchcr (FP)
Yngve larsson (FP) Lars Björneld (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP) Torbjörn Stensson (FP)
Kent Olsson (M) Bill Wallberg(S)
Christer Hammarqvist (C) Håkan Smedja(V)
Margareta Lundqvist (S)
Klas-GöranHenriksson (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaldson, administrativchef  
 

Paragrafer:

Sekreterare:

Ordförande:

Justerare:

ANSLAGSBEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-06-05 Justeringsdatum: 2013-06-12

Anslagsdatum: 2013-06-12 Aqslagets nedtagââe: 2013-07-04i truç-»Jnçmrç '<::j>./xh_..r./\,.,\/$/,iBevis om tillkännagivandeav justering: ......................... .'. ..................
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Övriga närvarande

Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschcf,§§ 82=88
Josefm Kaldo, P1an-, byggiov och mätenhetschef, §§ 82, 84-86
Emelie Greif, planarkitekt,§§ 82, 84-86
Berit Palmén, miljö-och hälsoskyddsinspektör, § 89
Anders Axelsson, utredningsingenjör, §§ 83, 87
Nina Hansson, mark-och exploateringsingenjör,§ 83

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§81

INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORTÖVER EJVERKSTÄLLDA
BESLUT 1:A KVARTALET2013
Dnr: LKS 2013-188-701

Individ- och myndighetsnämndenhar upprättat rapport tillsocialstyrelsen över ej
verkställdabeslut 1:a kvartalet 2013.

Bestlutsunderlag

Individ-och mgmdighetsnämndenbeslut2013-05-14 § 151

Koxmnunstyrelsensförslag tilllcomjnunftühnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

,ua
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§82

DETALJPLANFÖR GULLIVLÅRSSTRANDDELAVSKALFTÖ-FISKEBÄCK1:489
M.FL. FISKEBACKSKIL,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-94-214

Ett förslag tilldetaljplan för Gullmarsstrandmed hotell- och konferensändamälhar
upprättats och varit ute på samråd, 2011-07-29 till2011-09-12, och utställning, 2013-01-11
tiil2013-02-08.
Nya detaljplanerhar under åren tagits fram i takt med att verksamhetenpå hotell- och
konferensanläggningenGullmarsstrandhar successivt utvecklats och förändrats. I samband
med att ägarna tillanläggningenuttryckt behovav ytterligare utbyggnad, för att få möjlighet
att utveckla verksamheten,ska en ny detaljplan som ersätter flerabeñntligadetaljplaner
upprättas för hela området.

Syftet med detaljplanen är att skapa pianmässiga förutsättningar för en utökning av

verksamhetenpå hotell- och konferensanläggningenGullmarsstrandgenom utökade
byggrätter. Planen syftar också tillatt säkra allmänhetens tillträdetillstrandområde och
bryggor vid vattnet. Förslaget innebärbl.a. att Gullmarsstrandsanläggningenges en utökad
byggrätt för att möjliggöraen inbyggnad av befintligveranda på Societetshuset. Byggrätten
utökas mot vattnet och mot parkeringeni söder.

Den gamla pensionatsbyggnadenKlinten föreslås i den nya detaljplanenges en fortsatt
möjlighettillutbyggnad mot Strandvägen enligt befintligdetaljplan. Samtidigtönskas att
förutom användningsom hotell- och konferensanläggning,ska byggrätten på Klinten kunna
användas för bostadsändamål.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivning2013-05-23 med bilagor

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): bifalltillförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för Gullmarsstrand, Skaftö-Fiskebäck
1:480 mfl.,upprättad 2013-01-07och överlämna den tillkommunfullmäktigeför antagande
enligt 5 kap 29§ Plan- och bygglagen (1987:10)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna utstäilningsutlåtandet

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
Ã/l
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§33

FÖRSÄLJNINGAVFASTÃGHETENSKAPTÖ-BACKA3:512 OCH DELAy
SKAFTO-BACKA3:351 FOR RESTAURANGVERICSAMHET,PELLES ROKERI
Dnr: LKS 2012-26-253

Lysekilskommun äger fastigheternaSkaftö-Backa3:512 och 3:351 i Grundsund. På
fastigheternahar Pelles Rökeri sin verksamhetmed restaurangbyggnad/rökeri.
Restaurangverksamhetenligger i direkt anslutningtillbryggområdet vid inloppet i
Grundsund.

Rättigheten tillmarkenupplåts genom tomträttsavtal som tecknades mellan parterna 2011

med en årlig avgäld på cirka 28 000 kronor. Kommunen erhöll 2012 en skriftligförfrågan
från Per-EricLarsson och Annika Dahlbergom att få friköpa markenför tomträtten samt
markenför uteservering som idag upplåts med arrende.

Beslutsunderlag

Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2013-05-02,med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-15, § 105

Yrkanden

Mats Karlsson (M) och Roland Karlsson (FP): bifalltill ledningsutskottets förslag.

Jan-OlofJohansson (S): avslag på ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå ledningsntskottets förslag att godkänna upprättat förslag tillköpekontrakt
mellan Lysekilskommunoch Pelles Rökeri inom fastigheten Skaftö-Backa3:512 för 921 ooo

kronor mot Jarr-OlofJohanssons avsiagsyrkande.

Propositioner

Ordföranden 'ställer propositionpå ledningsutskottets förslag att godkänna upprättat förslag
tillköpekontrakt mellan Lysekilskommun och Pelles Rökeri inom fastigheten Skaftö-Backa
3:512 för 921 000 kronor mot Jan-OlofJohanssons avslagsyrkandeoch finner, att

kommunstyrelsenbeslutarbifallaledningsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner föliande propositionsordning:

Ja-röst för bifalltill ledningsutskottets förslag.

Nej -röst för avslag.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 ja-röster och 5 nej-röster att bifallaledningsutskottets
förslag (se omröstningsbilaga).

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
,\/;\ ›
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Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna upprättat förslag tillköpekontrakt mellan Lysekils
kommun och Pelles Rökeri inom fastigheten Skaftö-Backa3:512 för 921 000 kronor.

Beslutet skickastill

Pelles Rökeri
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Utvecklingsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ärende § 83

 
 
 

Kommunstyrelsen 2013-06-05

OMRÖSTNINGSBILAGA

NÄRVAR OMRÖSTNING
Nr

ANDE

_I_-
 

Roland Karlsson (FP)-
Yngve Larsson (FP) -
Arm-Charlotte Strötnxvall (FP) -
Mats Karlsson (M) -
Kent Olsson (M)
Christer Hammarqvist (C)
Jan-OlofJohansson (S)
Klas-GöranHenriksson (S)-
Margareta Lundqvist (S)

<MP)_|__
w_|__

Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP)
Lars Björneld Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (FP)

<M› __|___
Fredrik Christensson Ersättare (C)- 1
Torbjörn Stensson Ersättare (FP)
Bill Wallberg Ersättare (s)
Sven-GunnarGurmarsson Ersättare (S)- _
Bo Göthesson Ersättare (S)
Per-Gunnar Ahlström Ersättare (K)-
Håkan Smedja Ersättare (V)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

á g/z/  
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§ 84

ANSÖKAN oM PLANBESKED FÖR ÄNDRINGAVDETALJPLANrön SÖDRA
BANSVIK, GAMLESTAN 20:13 M.FL
Dnr: 2013-153-219

Ansökan om planbeskedför ändring av detaljplan för Södra Bansvik, Gamlestan 20:13 m.fl.
från 2009, har inkommit2013-04-25 från NordhamnsKonsult ABvia Hasse Parmdal.
Andringen syftar tillatt möjliggöraboende även på den yta som i den befintligadetaljplanen
har fått beteckningenBHQ_ Beteckningen innebär att minst 120 kvm handel ska finnas i
gatuplan medan övrig yta år för bostäder. Sökanden anger att det visat sig mycket svårt att få
lokalen uthyrdtillbegärd hyra och att en planändringdärför krävs av ekonomiska skäl.

Ärendet har hanterats på plan-LU 2013-05-13 och tjänstemannaberedning2013-05-14.Vid
båda tillfållenadiskuterades bland annat att det är olyckligtatt lokalen inte har blivit uthyrd
men att den gällande detaljplanens intention att skapa en levandegatumiljö,som kan höja
områdets attraktionskraftytterligare, med en verksamhetslokalvid torget och som

avslutningpå Gamla Strandgatan är viktigatt inte planera bort. Ges möjlighet till
ombyggnadav lokalentill lägenheter så år det inte troligt att den i framtiden återigen görs
om tillverksamhetslokal.Norra Hamnenområdetår under utvecklingoch efterfrågan på
lokalerkommer troligtvis att öka ju mer etablerad den nya stadsdelen blir.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-05-27

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet tillsamhällsbyggnadsförvaltningen/plan-LU
för kompletterandeutredning.

Yngve Berlin (K) och Inge Löfgren (MP): bifalltill förvaltningens förslag.

Mats Karlsson (M),Ann-Charlotte Strömwall (FP): bifalltillRoland Karlssons
återremissyrkande.

Propositionsordning

Propositionpå Roland Karlssons m.fl.yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på förvaltningens
förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons m.fl.yrkandeom återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt återremittera ärendet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för att återremittera ärendet.

Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
 

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Omröstningsreslütat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 6 jar-röster och 5 nej=röster att återremittera ärendet (se
omröstningsbilaga).

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsensbeslutaratt återremittera ärendet till
samhä]1sbyggnadsförvaltningen/plan-LUför kompletterande utredning.

Beslutet skickastill

Samhällsbyrggnadsfölvaltningen,planenheten
Nordhamns Konsult AB/Hasse Parmdal

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

r w
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NÄRVARANDE jggj OMRÖSTNING

A EJJ |

OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 84

 
 

 

 Roland Karlsson (FP)

Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Mats Karlsson (M)
Kent Olsson (M)
'Christer Hammarqvist (C)

(S) §4

N

M

N

M

ME' F!E1

Jan-OlofJohansson

Klas-GöranHenriksson (S)

  __

 
 Margareta Lundqvist (S)

Inge Löfgren (MP)

Yngve Berlin (K)
Britt-Marie Didriksson-B Ersättare (FP)-
Lars Björneld Ersättare (FP) Vakant Ersättare (FP)
Vakant Ersättare (M)
Fredrik Christensson Ersättare (C)-
Torbjörn Stensson Ersättare (FP)_
Bill Wallberg Ersättare (s)-
Sven-GunnarGunnarsson Ersättare (S)-
Bo Göthesson Ersättare (S)-
Per-Gunnar Ahlström Ersättare (K)
Håkan Smedja Ersättare (V)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§85

BOENDESTRATEGIDEL 2

Dnr: LKS 2010-491-218

Boendestrategi del 2 är en del i kommunens arbete för att nå visionen om ett Ökat helårs-
boende. Boendestrategi del 2 sammanfattarden politiskaxriljanför hur kommunen ska
bedrivaden fysiska planeringen. I strategin ñnns även förslag på konkreta åtgärder för hur
kommunenpå sikt ska öka invånarantaletfrån nuvarande 14 347 (1 nov 2012) till
15 500.

Mål, strategier och åtgärder bygger främst på förslag som kommunstyrelsens ledamöter
arbetadefram under en workshopvåren 2012, men även på förslag som kommit in från
andra som bor och verkari Lysekilskommun.

Boendestrategi del 2 har varit utsänt på remiss tillpolitiskapartier och kommunala instanser
från 2013-01-23 till2013-04-02.En muntlig föredragning av Boendestrategin hölls på
kommunfullmäktigessammanträdeden 2013-03-21.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-05-02,med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-15, § 99

Yrkanden

Roland Karlsson (FP),Yngve Berlin (K) och Klas-GöranHenriksson (S): bifalltill
ledningsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta Boendestrategâ del 2, daterad 2012-12-20.

Kommunfullmäktigeger samhällsbyggnadsförvaltningenoch andra berörda förvaltningar i
uppdrag att bedrivaden fysiska planeringen i enlighet med vad som anges i dokumentet.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§86

REDOVISNINGAVPLANENHETENSÄRSRAPPORT 2012
Dnr: LKS 2013-182-042

Enhetschefen för planenheten redovisar årsrapporten för 2012 med fokus på
verksamhetsberättelse,måluppfyllelse,nyckeltal och budgetuppföljning.

Beslutsunderlag

Planeenhetens årsrapport 2012

Ledningsutskottets protokoll 2013-05-15, § 100

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Älá.
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§87

UPPI-IÖRANQE AV_DE KOMMUNALASNÖRÖJNINGSINSATSERNAPÅ DET
ENSKILDAVAGNATETPÅ LANDSBYGDEN
Dnr: LKS 2010-414-314

I Lysekilskommun utför kommunenall Snöröjning av det enskildavägnätet på landsbygden,
dock inte på det enskildavägnätet inom tätbebyggt område. Detta är ett frivilligtåtagande
som görs oavsett om kommunen har del i väghållarskapeteller ej. Kostnaden för åtagandet
uppgår årligen tillmellan 500 tkr och 2 mnkr, under ett "normalår”till ca 700 tkr.

Kommunens frivilligaåtagande om Snöröjningav det enskildavägnätet på landsbygden
belastarhårt utvecklingsenhetensansträngda ekonomi. Ett upphörande av åtagandet ger en

möjlighetatt balansera den ökande kostnadsutvecklingenhos utveeldingsenheten.

Det finns inte något lagstadgat krav på kommunernaatt bidratilldrift och underhållav

enskildavägar, förutsatt att kommunen inte är en av markägarna.Lysekilskommun står idag
för hela kostnaden för Snöröjning av det enskildavägnätet på landsbygden, oavsett
markägoförhållandena.

Kommunstyrelsenbeslutadevid sammanträde2011-10-05 § 166 att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsfönraltningenför kompletterande utredning och beredninginför budget
2013.

Beslutsunderlag

Ledningsutslrcottets protokoll 2011-09-14, § 101

Kommunstyrelsensprotokoll 2011-10-05, § 166
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-04-29
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-15, § 106

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): att återremittera ärendet tillsamhällsbyggnadsförxraltningenför att
utreda konsekvensernaför de kommunalaverksamheterna.

Yngve Berlin (K): bifalltillJ.an-OlofJohanssons återremissyrkande.

Roland Karlsson (FP): att återremittera ärendet tillsamhällsbgrggnadsförvaltningenför att
beskrivaförhållandengällande Snöröjning i kommunens tätorter.

Ann-Charlotte Strömwall (FP): bifalltillRoland Karlssons återremissyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Jan-OlofJohanssons, Roland Karlssons m.tl. återremissyrkandemot att
avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets
förslag.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

el #44,
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Propositioner

Ordföranden ställer propositionpå Janw0lof Johanssons, Roland Karlssons mil.
återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag och ñnner, att kommunstyrelsenbeslutaratt
återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt återremittera ärendet tillsamhällsbyggnadsförvaltningenför
att utreda konsekvensernaför de kommunalaverksamheternasamt att beskriva
förhållandengällande Snöröjning i kommunens tätorter.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen/utvecklingsenheten

 

Justerare: Utdragsbestyrkande:

i m.
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§88

MEDFINANSIERING I LEADERRANRJKE NORRA_ BOHUSLÄN 2014
Dnr: LKS 2013-115-049

Lysekilskommun har under innevarandeEU program period 2007-2013, medñnansierat
Leader Ranrike norra Bohuslän, en del i det svenska landsbygdsprogrammetmed 100 000 kr
per år tilloch med 2013.

Beslutande projekt får dock enligt EU reglernapågå under 2014. Utformningenav

programmen för EU nya programperiod kommer inte att vara klara att börja gälla 1 januari
2014, och uppfattningen från verksamhetsledarenför Leader Ranrike är att det dröjer till
2015 innan förutsättningarna för Leader Ranrike är klara.

För att kunna administrera innevarandeprogramperiod tillsitt slut och för att lunna arbeta
fram en ny Leaderplan är det viktigtatt verksamhetenkan fortsätta i sin nuvarande
omfattning. Leader Ranrike har därför lämnat in en ansökan tillde medverkande
kommunernaom finansieringenav verksamhetenför 2014. De ansöker om 100 000 kronor
från varjekommun i Leader området (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil).

Beslutsunderlag

Ansökan från Leader Ranrike 2013-03-25
Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2013-05-07

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt bevilja100 000 kronor tillLeader Ranrike för år 2014 under
förutsättning att samtliga Leader kommuner i vårt område beviljarmedel enligt ansökan.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
Leader Ranrike

Justerare: Utdragsbestyrkande:i zzw-



16 (23)LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2013-06-05

§ 89

REVIDERINGAVLOKALAMILJÖ- OCH HÄLSOSIGDDSFÖRESKBJFTERsön
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2013-159-429

Sedan 2013-01-01har en gemensam nämnd och förvaltningsorganisationför miljö- och
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekilssamt Sotenäs kommunerfunnits. En viktig
förutsättning för nämndens arbeteär att de tre kommunernahar en samordnad syn på
miljöñågornaoch myndighetsarbetet.

Ett förslag tillgemensam utformning av de lokala miljö-och hälsoskyddsföreskrifterför de
tre kommunernahar arbetats fram. Då tidigare föreskriftervar liknandehar endast mindre
justeringarbehövtgöras.

Beslutsunderlag

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2013-04-18,§ 25 med bilagor

Kommunstyrelsensforslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tilllokala miljö-och
hälsoskyddsföreskrifterför Lysekilskommun.

Kommunfullmäktigebeslutarsamtidigt att upphäva Lokala föreskrifterför att skydda
människors hälsa och miljö (Kommunfullmäktige2000-03-16, § 19).

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§90

FINANSIELL RAPPORTPER 2013-04-30
Dnr: LKS 2013-68-049

Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-04-30 för Lysekilskommun,
Lysekilkoncern, LysekilsStadshus AB, LysekilsBostäderAB och LEVAi LysekilAB.

Beslutsunderlag

Entropi AB ñnansiell rapport per den 2013-04-30

Kommunstyrelsensbeslut

KommunstyrelsenantecknarEntropi ABñnansiella rapport per den 2013-04-30.

Justerare: Utdragsbestyrkande:f
..j/:q L/
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§ 91

 AVDELEGÅSLTIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationer tillutskott, ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmai*på sammanträdet:

Ledningsutskott- och ekonomiutskottetsprotokoll - 2013-05-15
Kommunstyrelsens t.f. ordförande - nr 16/2013
Kommunchefensdelegationer- nr

Administrativechefens delegationer w- nr 2/2013

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 5 juni 2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande: 
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§92

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll från Samordningsförbundetnorra Bohuslän, 2013-05-06

Protokoll från Folkhälsopolitisktråd 2013-03-28

Skrivelse angående stentäkt i Brastad

Protokollsutdragfrån individ- och myndighetsnämnden- komrnunrevisionens
granskningsrapport

Årets folkhälsokommun2013 - något för Din kommun? Svensk Förening För
Folkhälsoarbete

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige2013-04-25:

§44, revisionsberättelseavseende 2012 (LKS 2013-113-042)
§ 45, bokslut och årsredovisning för 2012 (LKS 2013-113-042)
§ 51, inrätta pris för att premiera förtjänstfulla insatser i Lysekilskommun

(LKS 2012-57-109)

Beslut från Länsstyrelsen 2013-05-21, avslagpå överklagandeav beslutom detaljplan för
vattentornet i Rågårdsvik fastigheten Fossa 1: 206 i Lysekilskommun
(LKS 2005-423-214)

Protokollsutdragfrån Lysekil- Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnåmnden
2013-04-25, § 24. Risk- och konsekvensbesloixmingav lokalbehovet(LKS 2013-200-289)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen antecknar följandeanmälningsärendensom förtecknas i protokoll den
5 juni 2013.

Justerare:
_

Utdragsbestyrkande:4k L M,
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§93

YTTRANDEÖVER__BEGÄRAN OM LAGLIGHETSPRÖVNINGAV
KOMMUNFULLMAICFIGESBESLUT 2012-12-20, § 220
Dnr: LKS 2010-120-252

Bengt Andreasson, Lysekil,har i skrivelse 2013-01-16begärt att förvaltningsrätten
laglighetsprövarkommunfullmäktigesbeslut2012-12-20, § 220, avseende försäljning av
mark-och vattenområde för småbåtsmarinai Bastevilç.Andreassonhävdar att beslutet inte
tillkommiti laga ordning och i strid med KL 5 kap. 11§. Ronald Rombrant, Lysekil,har i
skrivelse tillförvaltningsrätten 2013-01-07 motsvarandebegäransamt även begärt
laglighetsprövningav kommunstyrelsensbeslut2012-12-20, § 238, i samma ärende.

Lysekilskommun har avgett yttrande över Rombrantsbegäran om laglighetspröviiingav

kommunstyrelsensbeslut2013-02-12och Andreassonsbegäran2013-02-21.

Beslut om dessa yttranden togs av kommunstyrelsensordförande som brådskandeärende
enligt gällande delegation och anmäldes på kommunstyrelsenssammanträde2013-03-06.
Efter att ha tagit del av kommunensyttrande har Andreasson2013-03-07lämnat in ett
kompletterandeyttrande tillförvaltningsrätten.

Bestlutsunderlag

Qverklaganfrån Bengt Andreasson
Overklaganfrån Ronald Rombrant
Protokollsutdragfrån KF 2012-12-20 § 220
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2013-02-12
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2013-02-21
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2013-05-21

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt avge yttrande tillförvaltningsrätten i enlighet med
administrativechefens skrivelse 2013-05-21

Utdragsbestyrkande:Justerarez/./' l m,
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§94

RQVIDERINGAVPLAN FÖR SAMHÄLLSSTÖRNINGOCH EXTRAORDINÄRA
HANDELSER - LEDNINGSPLAN SAMT INFORMATIONSPLAN
Dnr: LKS 2013-184-016

Enligt lag (2006:544)om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjdberedskap åliggerdet kommunernaatt minska särbarheten i sin
verksamhetoch ha en god förmåga att hantera krissituationeri fredstid.

En extraordinär händelse definierassom en sådan händelse som avvikerfrån det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarligstörning i viktiga
samhällsfunktioneroch kräver skyndsamma insatser från kommunen.

Beslutsunderlag

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinära händelser
Informationsplanvid extraordinär händelse
Ledningsutskottets protokoll 2013-05-15, § 115
Kornmunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-05-28

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta revideradplan för samhällsstörning och extra ordinär
händelse, ledningsplan,samt informationsplani enlighet med upprättade förslag.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§95

REDOVJSNINGAVMEDBORGARFÖRSLAGsoM KOMMUNFULLMÄKTIGE
HAR LAMNATTILLKOMMUNSTYRELSENFOR BESVARANDE

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över besvarademedborgarförslagsom
kommunfullmäktigehar överlämnattillkommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag

Förteckning över besvarademedborgarförslag

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige
Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen
Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

 
Justerare: Utdragsbestyrkande:lá L lm
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§ 96

INFORJMATIONFRÅN KOMMUNCHEFEN

Kommunchefeninformerarom de Senasteveckornashändelser, bla. bilbränderoch
misshandel av en anställdvid socialföwaltningenoch vilkaåtgärder som vidtagits med
anledning av dessa händelser.

Kommunstyrelsen antecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:ft; WA


