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SAMMANTRADESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdestid: 2013-11-06 kl. 09.00-15.10
Ajournering10.05-10.45

Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil

Beslutande ledamöter och
tjänstgörandeersättare:

Mats Karlsson (M), ordf.
Jan-OlofJohansson (S), 1:e vice ordf
Roland Karlsson (FP), 2:e vice ordf
Kent Olsson (M) §§ 159-165
Richard Åkerman (M)
ersätter Kent Olsson (M) §§ 166-178
Klas-GöranHenriksson (S)

Icke tjänstgörande ersättare:

Christina Gustafson (S)
Maria Forsberg (S)
Richard Åkerman (M) §§ 159-165
Britt-MarieDidriksson Burcher (FP)
CamillaCarlsson (FP) §§ 159-168
FredrikChristensson (C)
Per-GunnarAhlström (K)

Margareta Lundqvist (S)
Inge Löfgren (MP)
Yngve Larsson (FP)
Ann-Charlotte Strömwall (FP)
Christer Hammarqvist (C)
Yngve Berlin (K)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
Ola Ingevaldson, administrativchef
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare
Marie-Louise Bergqvist, Samhällsbyggnadschef
§§ 159-168
Johan Thylén,utvecklingschef§§ 159-164
Per Olsson, miljöchef§ 166

Paragrafer: 159-178

Sekreterare:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . ..
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Mats Karlsson
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Ordförande:
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Yn le Lars/son

ANSLAG/BEVIS:

Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunledningskontoret
Sammanträdesdatum: 2013-11-06 Justeringsdatum: 2013-11-18

Anslagsdatum: 2013-11-18 ATslagetsnedtagandá:) 2013-1/2-10
Bevis om tillkännagivandeav justering: i >.1.;1./1,.4«w//
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§ 159

FÖRSÄLJNINGAV INDUSTRIMARK,DELAVSÖDRA HAMNEN 1:115
Dnr: LKS 2013-372-253

Lysekilskommun äger fastigheten Södra Hamnen 1:115 och aktuellt område är planlagd
för industriändamål.Planen vann laga kraft 1974-10-23. Utvecklingsenhetenhar erbjudit
tomten tillförsäljning tillN-Research som arrenderar marken idag. N-research bedriver
marinbiologiskforskning och utveckling samt konsultationer. De önskar nu köpa marken
för att kunna bygga labb och kontor för sin verksamhet. Utvecklingsenhetenföreslår att

markprisetfastställs till500 kr/m 2.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-23.

Yrkanden

Yngve Berlin (K): Återremiss på förvaltningens förslag

Ann-Charlotte Strömwall (FP): Bifall tillYngve Berlins yrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå Yngve Berlins m.fl. återremissyrkandemot att avgöra ärendet idag

Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag:

Propositionpå förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande ställerproposition på Yngve Berlins m.fl. återremissyrkandemot att avgöra
ärendet idag och finneratt kommunstyrelsenbifallerYngve Berlin m.fl.
återremissyrkande.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt återremittera ärendet.

Beslutet skickastill

Utvecklingsenheten

 

[t] .,./

Justerare: L Utdragsbestyrkande:
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§ 160

FÖizsÄLJNINGAVINDUSTRIMARKVID KOMMUNFÖRRÅDENDEL AV
SLATTEN1:339
Dnr: LKS 2013-373-253

Lysekilskommun äger fastigheten Slätten 1:339 och aktuellt område är planlagd för
småindustri,handel med skrymmandevaror och bilservice.Planenvann laga kraft
2012-10-16. Kommunfullmäktigehar fastställt markprisettill500 kronor per m2.

Fastighetsenheten som har sin verksamhetangränsande den tänkta fastigheten är
informeradeom försäljningen. De anser att de blir instängda och önskar att tomtens
utformning och storlek ändras. Utvecklingsenhetenföreslår att fastigheten utformaspå
ett sätt så att den befintligaraden av trädkan behållasi den mån det är möjligtsom ett
visuellt skydd mot fastighetensenhetensverksamhet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-23.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner förslag tillköpeavtal mellan köparen och Lysekilskommun
avseende del av fastigheten Slätten 1:339.

Beslutet skickastill

Utvecklingsenhetenf.v.b.

Justerare:
i

Utdragsbestyrkande:
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§ 161

REVIDERI1§IGAVVERKSAMHETSOMRÄDEFÖRALLMÄNNA
VATTENTJANSTER2013
Dnr: LKS 2013-193-349

Revideringav Lysekilskommuns verksamhetsområdeför allmännavattentjänster görs i
enlighet med lagen om allmännavattentjänster (2006:412).De fastigheter som har eller
kommer att få anslutningtillLysekilskommun allmännaVA-nät ingår vanligtvis i
verksamhetsområdet.

De fastigheter som nu förselås medtas är enstaka enslutna fastigheter och utbyggda
bostadsområden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-21.

Kommunsstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegodkänner föreslagen revideringav verksamhetsområdetför
allmänna vattentjänster.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 162

REMISSVAROM FÖRSLAGTILLFISKREGLERJNGARI BRATTEN
Dnr: LKS 2013-333-435

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag tillfiskeregleringi Natura 200o-området Bratten,
i svensk ekonomiskzoni Skagerrak, för att säkerställa att de stora marina naturvärdena i
området ska finnaskvar i framtiden.

Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekilkommunerdriver gemensamtprojektet "Blå ÖP”
för att i förlängningen leverera underlagoch plan i en samlad och gemensam form som

kommer att kunna tas i fullmäktige i respektive kommun som ett tilläggtillbefintlig
översiktsplan. Detta för att säkerställa ett hållbartnyttjande av våra gemensamma
havsresurser. På grund av tidigare samarbetenbland annat genom kustzonsprojektetoch
intereg-projektet "Hav möter Land” har dessa fyra kommuner fått möjlighet att lämna ett
remissvar i denna fråga.

Beslutsunderlag

TillväxtNorra Bohusläns tjänsteskrivelse 2013-10-25.

Kommunsstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt ställa sig bakom redovisad tjänsteskrivelse som sitt
remissvar tillLänsstyrelsen.

Beslutet skickastill

Länsstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelsen)
TillväxtNorra Bohuslän

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 163

NÄRINGSLIVSSTRATEGIN- INFORMATION

Näringslivschefen informerarom näringslivsstrategin.Arbetetfortgår och ärendet
återkommertillkommunstyrelsenoch kommunfullmäktigeför antagande.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsennoterar dagens informationtillprotokollet.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 164

ARRENDEAVTALMED NORRA GRUNDSUNDS BÅTFÖRENING AVSEENDE
SMÅBÅTSHAMN
Dnr: LKS 2012-346-261

Kommunstyrelsenhar gett samhällsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att upprätta och
förhandla om avtal om lägenhetsarrende, för vatten- och markområdenkopplade till
Norra Grundsunds småbåtshamnsamt bryggor i densamma med start den 1 januari 2014.

I ett tidigarebeslutfrån kommunstyrelsenbeslutadesatt arrendeupplåtelsenmed Norra
Grundsunds båtförening är ett pilotprojektmed en löptid, gällande avtal på 15 år och
projektet utvärderas efter 5 år med inriktningmot föreningsdriftenoch dess inverkanpå
det kommunalasmåbåtskollektivet.

Vid sammanträdeti kommunstyrelsen 2013-10-09,§ 130 bordlades ärendet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-09-27med bilagor.
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 130.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP):
- Bifall tillförvaltningens förslag förutom punkt fyra i förslaget som ska utgå " att

det inte tecknas eller godkänns liknadepilotprojektinnan utvärdering av ovan är
gjord med ett för kommunen positivt resultat genom utveckling av hamnen och
dess båtplatser”

Jan-OlofJohansson (S): Äterremittera ärendet för att förhandla om avtalet så att åtgärder
om 200 tkr inte ersätts av kommunen.

Christer Hammarqvist (C) och Ann-Charlotte Strömwall (FP): Bifall tillRoland Karlsson
yrkande.

Yngve Berlin (K): Avslagpå förvaltningens förslag.

Ajournering

Kommunstyrelsenajournerar sammanträdetunder tiden 10.05-10.45.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom återremiss mot att avgöra ärendet idag.

Om kommunstyrelsenbeslutaratt avgöra ärendet idag, proposition enligt följande:

Proposition på förvaltningens förslag exkl. punkt fyra mot Yngve Berlins avslagsyrlcande.

Propositionpå förvaltnings förslag på punkt fyra mot Roland Karlssons mil.yrkandeatt

punkt fyra i förslaget ska utgå.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Proposition

Ordförande ställer proposition på Jan-OlofJohanssons yrkandeom återremiss mot att
avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsenbeslutaravgöra ärendet idag.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag exkl. punkt fyra mot Yngve
Berlins avslagsyrkandeoch finner att kommunstyrelsenbeslutarenligt förvaltningens
förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning:

Ja-röst till förvaltningens förslag

Nej-röst för Yngve Berlins avslagsyrkande

Omröstningsresultat

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

Fortsatt proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltnings förslag på punkt fyra mot Roland
Karlssons mil.yrkandeatt punkt fyra i förslaget ska utgå och finner att kommunstyrelsen
bifallerRoland Karlsson mil. yrkande.

Kommunstyrelsenbeslutar

Kommunstyrelsenbeslutaratt samhällsbyggnadsförvaltningenfår i uppdrag att föreslå
och teckna avtal, om övergripande principer i lägenhetsarrende, enligt det i
kommunstyrelsen angivna förslag för vatten- och markorrådetkopplade tillNorra
Grundsunds småbåtshamnsamt bryggor i densamma med start den 1 januari 2014.

Kommunstyrelsenbeslutaratt arrendeupplåtelsenmed Norra Grundsundbåtförening är
ett pilotprojektmed en löptid på gällande avtal om 15 år som utvärdeas efter 5 år för
vidare ställningstagandeom fortsatt avtal.

Kommunstyrelsenbeslutaratt föreningen ska innan utvärderingen, om ca 5 år, ha
påbörjatutbyggnaden av hamnområdet i Norra Grundsund så att utbudet av båtplatser
väsentligt har utökats.

Kommunstyrelsenbeslutaratt kostnaden för beskrivnaåtgärder om max 200 tkr tas av

föreningen och ersätts av kommunenvia reducerat arrende.

Reservation

Mot beslutetlämnar Jan-OlofJohansson (S) skriftlig reservation.

Beslutet skickastill

Samhållsbyggnadsförvaltningenf.v.b.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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OMRÖSTNINGSBILAGA

Ärende § 164

Mats Karlsson

Jan-OlofJohansson

RdamlKarlssm* _lå-
Kem 0155” -I---
Klas-GöranHenriksson

Margareta Lundqvist
_I_-
_ISI-
I iInge Löfgren

Yngve Larsson

Ann-Charlotte Strömwail

Christer Hammarqvist
Yngve Berlin

Richard Åkerman, Tj.g. ers.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare:

a?
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*s SOCIALDEMOKRATERNA 2013-11-06

RESERVATlON

Arrendeavtal med Norra Grundsunds Hamn- och båtförenin avseende småbåtshamn 

Vid kommunstyrelsens sammanträdeden 6 november2013 fattades beslutom att teckna
ett arrendeavtal med Norra Grundsunds Hamn- och båtförening avseende hamnområdet i
Norra Grundsund.

Föreningsdrivna småbåtshamnarsom idag finns på marksom kommunen upplåtit har i egen
regi byggt upp sina anläggningar. Det som skiljerdessa från hamnen i Norra Grundsund är
att det här redan finns en etablerad kommunal småbåtshamn. Vad som nu avses är förutom
upplåtelse av markatt överföra redan befintligavärden l form av en smâbåtsanläggningtill
föreningen. Vi reserverar oss mot att detta görs på villkorsom är tillbetydandeekonomisk
nackdel för den kommunala småbåtsavdelningenoch som inte heller frigör kommunen från
ytterligare ekonomiska åtagande på anläggningen efter att arrendeavtalethar tecknats.

Den kommunala Småbåtshamnen i Norra Grundsund bedöms idag generera ett överskott på
ca 80 tkr. Detta bidrartill helheten inom driften av den kommunala småbåtsavdelningens
samtliga småbåtshamnar. En konsekvens av det nya avtalet är att den ekonomiska ramen för
kommunens småbâtshamnarminskar med ca 80 tkr per år.

Kommunen tog i september2012 initiativ till en undersökning av hamnanläggningen i Norra
Grundsund som utfördes av ett välrenommeratföretag. Föreningen har efter det utfört en

egen utredning med hjälp av ett annat företag som kom fram till ett helt annat resultat. Det
är mycket anmärkningsvärtatt kommunensSamhällsbyggnadsförvaltning i det läget grundar
sitt förslag till arrendeavtal på föreningens undersökning och därmed förkastarkommunens

egen undersökning vad gäller framtida underhållsbehov,vilketresulterar i ökade kostnader
för kommunen och ett åtagande att stå för kostnader efter att arrendeavtal har tecknats.

Om man utgår från den kommunala undersökningen och småbâtsavdelningenskalkylerser

man att kommunen överför stora värden till Norra Grundsunds Hamn- och båtförening.
Bättre hade varit att upplåta marktill föreningen för att i egen regi bygga upp en anläggning
och låta den kommunala småbåtsavdelningenfortsätta att driva sin hamnanläggning.

För Socialdemokraterna

/\›4; '
›/Ãirx ÃÅ?? ázáe/álcañsø /wv

__

Jan-Olof Johansson

Utdragsbestyrkande:
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§ 165

FINANSIELL RAPPORTPER 2013-09-30
Dnr: LKS 2013-68-049

Entropi AB har kommit in med finansiellrapport per den 2013-09-30 för Lysekils
kommun, Lysekilkoncern, Lysekilsstadshus AB, LysekilsBostäderAB och LEVAAB.

Beslutsunderlag

Entropi AB finansiell rapport

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt vid decembersammanträdetfastslåhandlingsplanför
ekonomisk redovisning.

Kommunstyrelsenantecknar Entropi AB finansiella rapport per den 2013-09-30.

Beslutet skickastill

T.f. ekonomichef

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 166

TIMTAXAFÖR MILJÖNÄMNDENI MELLERSTABOHUSLÄNS
VERKSAMHET2014
Dnr: LKS 2013-346-406

Miljönämndeni mellersta Bohuslän föreslår i ett beslutatt taxorna för tillsynhöjs för
2014. En ambitionsom väglettnämnden är att ha samma taxenivå i samtliga tre
kommunersamt kostnadstäckningför tillsynstiden.

Den av Miljönämndenföreslagnahöjningen innebär för Lysekilsdel att timtaxan för
livsmedelstillsynhöjs från 853 kr per timme till1130 kr. För övrig tillsyn föreslås en

höjning av avgiften från 803 kr per timme till920 kr. Timavgiften är beroendeav hur stor
del av tillsynensom kan debiteras.Totalt bedöms den föreslagna höjningen medföra en

ytterligare intäkt pä ca 400 tkr per år, för det totala tillsynsbehovet.

Tillsynenöver miljöbalkensm.fl. område bör enligt regeringen som huvudprincip vara

avgiftsfinansierad.För livsmedelskontrollenär däremot full avgiftsfinansieringtvingande
enligt lagstiftningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-05
Ledningsutskottets protokoll 2013-10-16, § 161

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigefastställertimavgiften inom miljönämndensverksamhettill 1 130 kr
per timme för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagenoch till920 kr per timme för Övrig
tillsyn för 2014.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 167

ANSL§G__2014 SAMT FINANSIERINGSFÖRPELNINGSPRINCIPFÖR
MILJONAMNDENI MELLERSTABOHUSLAN
Dnr: LKS 2013-284-041

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 168

TERTLALRAPPORTJANUARI - AUGUSTI 2013 FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Dnr: LKS 2013-164-042

Administrativachefen redovisar tertialrapporten januari-augusti2013 av

kommunstyrelsensverksamheter.

Beslutsunderlag

Tertialrapportjanuari - augusti 2013
Kommunstyrelsensprotokoll 2013-10-09,§ 147

Kommunstyrelsenbeslut

Kommunstyrelsen tar del av rapporten.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 169

SAMMANSTÄLLNING/REDOVISNINGAVNÄMNDERNAS
INTERNKONTROLL2012
Dnr: LKS 2013-18-042

Nämnderna har utfört internkontrollenligt gällande internkontrollsreglementeoch
anvisningar.
Kommunstyrelsens internkontrollför 2012 har blivit framflyttadtill2013 och kommer att
redovisas under december2013 enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-09-04,§ 121.

Ekonomienhetenhar bearbetaten sammanställningav nämndernasinternkontroll2012

och kan konstanteras ett förhållningsvisgott resultat. Dock bör vissa granskningsomräden
löpa vidare dä resultatet inte var tillfredsställandeenligt vissa nämnders bedömning.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-10-22 med bilagor.

Kommunsstyrelsenbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna nämndernasinternkontroll2012 på de
kontrollområdensom är utförda med ett färdigt resultat.

Kommunstyrelsenbeslutaratt de enligt nämndernassjälva ej fárdigställda
kontrollomrädenfår förlängs period enligt nämndens egen tidplan.

Beslutet skickastill

Samtliga nämnder och styrelser

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 170

INFORIVIATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

o Informationom kuststigen
o Informationfrån mötet med Rambo AB

Kommunstyrelsenantecknar informationen

16 (24)

Justerare: Utdragsbestyrkande:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (24)
Kommunstyrelsen 2013-11-06

§ 171

REDOVISNINGAVOBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG
Dnr: LKS 2013-180-004

Kommunledningskontoretredovisar förteckning av obesvarademedborgarförslagper
2013-10-29.

Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarademedborgarförslag2013-10-29

Kommunstyrelsensförslag til]kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 172

REDOVISNING AVOBESVARADEMOTIONER
Dnr: LKS 2013-181-004

Kommunledningskontoretredovisar förteckning av obesvarademotioner per 2013-10-29.

Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarademotioner 2013-10-29

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:Justerare:
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§ 173

SAMMANTRÄDESKALENDER2014
DNR: LKS 2013-360-006

Kommunledningskontorethar utarbetatförslag tillsammanträdeskalenderför 2014 enligt
nedan:

KSLU KS KF
(onsdagar kl. 8.30) (onsdagar kl. 9.00, om inget (torsdagar kl. 17.30)

annat anges)

11 december2013 15 januari 30 januari
(beslutatsen tidigare) (beslutatsen tidigare)

l
12 februari 5 mars 27 mars

l
. .

19 mars 9 april 24 aprll

21 maj 11 juni 26 juni

20 augusti 3 september 25 september

17 september T

8 oktober 30 oktober

6 november

L
Val av KF ordförande mil.

15 oktober 5 november 27 november

12 november 3 december 18 december

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-10-17

Kommunstyrelsensbeslut:

i Kommunstyrelsenbeslutargodkänna sammanträdeskalendernför KSLU och KS 2014.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna sammanträdeskalendernför KF 2014.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 174

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattade beslutenligt delegationertillutskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsensförvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2013-10-16,2013-10-22
Ekonomiutskottetsprotokoll
Kommunstyrelsensordförande - nr 24
Kommunchefensdelegationer- nr

Administrativechefens delegationer - nr 4
Inköpsansvarig- nr 1-2
Tf. ekonomichef- nr 1

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 6 november2013.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 175

ANMÄLNINGSÄRENDE

Protokoll från Lysekilshamn AB och KolholmarnaAB 2013-10-04

Protokoll från Havets Hus AB 2013-09-24

Protokoll från LysekilsBostäderAB 2013-09-18

Skrivelse från PRO Brastad om biblioteket(LKS 2013-362-800)

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg 2013-10-16,förvaltningsrätten avvisar Marie
Lindgren och Ronald Rombrantsyrkandenom prövning enligt LOU och yrkandetom

ersättning för rättegångskostnaderoch avslåröverklagandeti övrigt.
(LKS 2011-292-439)

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg 2013-10-14, förvaltningsrätten avvisar Lars
Hanssons överklagandeav kommunstyrelsensbeslut2012-10-17, § 193.
(LKS 2012-210-002)

RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän delårsbokslutjanuari-augusti2013 samt
utlåtandeav revisorerna (LKS 2013-353-042)

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige2013-09-26:

- Motion om att koppla ihop strandpromenadenvia lillaÅlevik- Långeviksbadålats
- Valbodalen- Sivik med kuststigen (LKS 2013-328-310)

Skrivelse från privatperson 2013-10-14

Skrivelse tillRambo AB:s ägare och styrelse

Rapport enligt Lex Sarah

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärendensom förtecknas i protokoll den
6 november2013.

Justerare: Utdragsbestyrkande:

./, j
r/
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§ 176

FÖRLÄNGNINGAVAVTALOM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKENFÖR
KOMMUNINNEVÅNARESOM FYLLT75 ÅR
Dnr: LKS 2013-354-014

Lysekilskommun införde fria resor för kommuninnevånaresom fyllt 75 år i
kollektivtrafiken2011-07-01. Kommunens avtal med Västtrafikutgår 2013-12-31.
Västtrafikhar i skrivelse 2013-09-25 redogjort för förutsättningarna för en förlängning av

gällande aVtaICbiIaga).Det är kommunens ambitionatt teckna ett nytt avtal med
Västtrafikomfattandedenna grupp.

Kommunens årliga kostnad för nuvarande avtal uppgår tillca 410 tkr.
Med början år 2014 kommer nuvarande registrerade kort att börja bytas ut vilketår 2014
medför en engångskostnadpå ca 110 tkr.

I den budgetram som tilldelatskommunstyrelsen inför budget 2014 kan finnasutrymme
för en förlängning. Kommunledningskontoretär f.n. tveksammatillom den tillkommande
kostnaden för ny laddning av befintligakort kan täckas inom nuvarandebudgetramar.
Arbetetmed detaljbudgeten har inte slutförts.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-10-10
Ledningsutskottets protokoll 2013-10-16, § 167

Yrkande

Mats Karlsson (M): Att kommunen tar ut en administrativengångsavgift på 130 kr/kort

Roland Karlsson (FP): Avslagpå Mats Karlssons yrkande

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå Mats Karlssons yrkandeom att ta ut en administrativengångsavgiftpå
130 kr/kort mot Roland Karlssons avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons yrkandeom att ta ut en administrativ
engångsavgiftpå 130 kr/kort mot Roland Karlssons avslagsyrkandeoch finneratt

kommunstyrelsenbeslutarenligt Mats Karlssons yrkande.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt teckna nytt avtal med Västtrafikom fria resor i
kollektivtrafikenför kommuninnevånaresom fyllt 75 år att gälla fr.o.m. 2014-01-01.

Kommunstyrelsenbeslutaratt ta ut en administrativengångsavgiftpå 130 kronor per
kort.

Beslutet skickastill

Kommunledningskontoretf.v.b.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 177

Y'I'I'RANDE ÖVERTRAFIKVERKETSFÖRSLAGTILLUPPHÖRANDEAV
UNDERHÅLLPÅLYSEKILSBANAN,DELEN SMEDBERG-LYSEKIL
Dnr: LKS 2013-337-014

Trafikverkethar i skrivelse 2013-10-04beskrivitverkets önskemålatt upphöra med
underhållav Lysekilsbanan,delen Smedberg- Lysekil.Trañkverketavser fatta besluti
ärendet före årsskiftet 2013/2014. Detta beskrivssom ett första steg mot nedläggning av

banan. Detta kan ske tidigast 3 år efter beslutetom att upphöra med underhållet.

Syftet med treårsperioden mellan de båda beslutenär att se om det uppkommer några nya
transportbehovsom kan motivera spårens existens eller om någon annan aktör villta över
ansvaret för banan.

Efter eventuellt beslutom nedläggningkommer strömmen på banan att stängas av,
kontaktledningaratt tas ner. Inget underhållkommer att ske på bomanläggningar,spår
etc. Att då efter en tid åter starta upp Lysekilsbananverkarvara en mycket kostsam
åtgärd.

Persontrafikenpå banan upphörde 1981 och godstrañken i mars 2010. Under åren i
början av 2000-talet trafikeradesbanan av ca 300000 ton per år. Högsta tillåtna
hastighet på banan var då 40 km/timme och underhålletrejält eftersatt.

Beslutsunderlag

Remiss från Trafikverket
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-10-10

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenmotsätter sig att underhålletav Lysekilsbananupphör som ett första
steg i en nedläggning av banan.

Beslutet skickastill

Trafikverket(inkl. tjänsteskrivelsen)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

.v
/
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§ 178

YTTRANDEÖVERBENGT ANDREASSONS BEGÄRAN OM
LAGLIGHETSPRÖVNINGAVKOMMUNSTYRELSENSBESLUT 2013-09-04,
§ 118 (MÅL NR 10758-13)
Dnr: LKS 2013-233-552

Bengt Andreasson, Lysekil,har i skrivelse tillförvaltningsrätten 2013-10-03begärt, att
rätten laglighetsprövarkommunstyrelsensbeslut2013-09-04,§ 118, gällande samarbete
kring utredning av djuphamni Lysekilskommun. Förvaltningsrätten har 2013-10-09
anmodat kommunen att svara i målet.

Andreassonbegär, att förvaltningsrätten skall upphäva beslutetoch hävdar
sammanfattningsvis,att beslutetsaknar medelsanvisning,skulle fattats av

__kommunfullmäktigeoch inte är i överensstämmelse med översiktsplanen (OP 2006).

Beslutsunderlag

Förvaltningsrättens begäran med Bengt Andreassons överklagan2013-10-03.
Administrativechefens skrivelse 2013-10-14.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt avge yttrande tillförvaltningsrätten i enlighet med
administrativechefens skrivelse 2013-10-14

Beslutet skickastill

Förvaltningsrätten (inkl. tjänsteskrivelsen)

Justerare: Utdragsbestyrkande:

 


