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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2014-04-09 Justeringsdatum:  

Anslagsdatum:  Anslagets nedtagande:  

Bevis om tillkännagivande av justering: ……………………………………… 

Sammanträdestid: 2014-04-09 Kl. 09.00- 18.20  
Ajournering 11.10-11.20 
 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Mats Karlsson (M), ordf.  
Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf.  
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP), 
ersättare på vakans  
Klas-Göran Henriksson (S)  
Margareta Lundqvist (S), §§ 41, 43-48 
Bo Göthesson, ersättare för Margareta 
Lundqvist, §§ 42, 51-70 
Kent Olsson (M) 
Inge Löfgren (MP) 
Yngve Larsson (FP)  
Ann-Charlotte Strömwall (FP) 
Christer Hammarqvist (C) 
Yngve Berlin (K) 
 
Tjänstemän: 
 
Lena Fischer, kommunchef 
Ola Ingevaldson, administrativ chef 

Bo Göthesson (S), §§ 41, 43-48 
Christina Gustafson (S) §§ 41-63 
Maria Forsberg (S) 
Richard Åkerman (M)  
Fredrik Christensson (C), §§ 41, 43-47 
Lars Björneld (FP), §§ 41-51 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
 
 
 

 
 
Paragrafer: 
 

41-70 

Sekreterare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Ola Ingevaldson 

Ordförande: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Mats Karlsson 

Justerare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Kent Olsson 
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Ann-Charlotte Strömwall 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande 
 
Clas Lundberg, RAMBO, § 41 
Anne Svensson, RAMBO, § 41 
Sofia Agertoft, RAMBO, § 41 
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef, §§ 41, 43-47 
Sara Chronvall, landskapsarkitekt §§ 41, 43-47 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef samhällsbyggnad §§ 41, 43-47, 51, 61 
Johan Thylén, utvecklingschef §§ 41, 43-47, 51, 61 
Jeanette Almroth, mark- och exploateringsingenjör, §§ 41, 43-47 
Sara Norén, mark- och exploateringsingenjör, §§ 41, 43-47 
Mats Carlsson, stadsarkitekt § 47 
Michael Johansson, näringslivschef § 42 
Cia Lantz, projektledare § 42 
Per Naden, arkitekt § 42 
Carl Dahlberg, projektledare § 54 
Lars-Erik Knutsson, t.f. ekonomichef §§ 48-49, 55 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (40)
Kommunstyrelsen 2014-04-09

Övriga närvarande

Clas Lundberg,RAMBO, § 41
Anne Svensson, RAMBO, § 41
SofiaAgertoft, RAMBO, § 41
Josefin Kaldo, plan-, bygglov- och mätenhetschef, §§ 41, 43-47
Sara Chronvall, landskapsarkitekt§§ 41, 43-47
Marie-LouiseBergqvist, förvaltningschefsamhällsbyggnad §§ 41, 43-47, 51, 61
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Jeanette Almroth,mark-och exploateringsingenjör,§§ 41, 43-47
Sara Norén, mark-och exploateringsingenjör,§§ 41, 43-47
Mats Carlsson, Stadsarkitekt§ 47
MichaelJohansson, näringslivschef§ 42
Cia Lantz, projektledare§ 42
Per Naden, arkitekt§ 42
Carl Dahlberg,projektledare§ 54
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 41 
 
LÄGESRAPPORT HEMSORTERING RAMBO AB - INFORMATION  
 
Representanter för RAMBO AB lämnar en lägesrapport över försöket med 
hemsortering. Försöket kommer att förlängas till oktober 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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§ 41

LÄGESRAPPORT HEMSORTERINGRAMBO AB - INFORMATION

Representanter för RAMBO AB lämnar en lägesrapport över försöket med
hemsortering. Försöket kommer att förlängas tilloktober2014.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 42 
 
HAVSBADSOMRÅDET – UPPLEVELSECENTRUM AVRAPPORTERING 
Dnr: LKS 2010-153-879 
 
Projektledningen avrapporterar det arbete som genomförts kring Havsbadsområdet – 
Upplevelsecenter inom ramen för projektet B2H. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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§42

HAVSBADSOMRÅDET- UPPLEVEISECENTRUMAVRAPPORTERING
Dnr: LKS 2010-153-879

Projektledningenavrapporterar det arbetesom genomförts kring Havsbadsområdet -
Upplevelsecenter inom ramen för projektet B2H.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 43 
 
EXPLOATERINGSAVTAL AVSEENDE DETALJPLAN FÖR BANSVIKS-
BROTTET, FÖRFRÅGAN OM AVSTEG FRÅN GÄLLANDE AVTAL 
AVSEENDE MEDFINANSIERING AV STRANDPROMENADEN 
Dnr: LKS 2014-77-251 
 
Detaljplanen för Bansviksbrottet är färdig för antagande och ett exploateringsavtal 
ska antas i Kommunstyrelsen i samband med att detaljplanen antas. Kommunen och 
exploatören, Norra Hamnen i Lysekil AB, har till stor del kommit överens om ett 
färdigt exploateringsavtal men några frågeställningar kvarstår. 2009 tecknades ett 
avtal mellan Kommunen och Exploatören angående medfinansiering av Norra 
Hamnens strandpromenad. Parterna kom överens om att Exploatören skulle erlägga 
1 500 000 kronor till kommunen 30 dagar efter att exploateringsavtalet för 
Bansviksbrottet godkänts av kommunfullmäktige. I avtalet som är godkänt av 
kommunstyrelsen står följande skrivet: 
 
”Bolaget skall till kommunen erlägga en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor 
som medfinansiering av den strandpromenad som kommunen planerar från Norra 
Hamnens strandpromenad och till Lilla Åleviken för att göra det grönområde 
tillgängligt från Norra Hamnen. Denna ersättning skall erläggas 30 dagar efter att 
exploateringsavtal för del av Kronberget 1:82 (Bansviksbrottet) godkänts av 
kommunfullmäktige” 
 
Exploatören vill ändra tiden då ersättningen ska erläggas till 30 dagar efter att de har 
fått beviljat bygglov av kommunen för att inte behöva ligga ute med stora kostnader.  
 
Utvecklingsenheten anser inte att det finns skäl till att ändra en redan undertecknad 
överenskommelse och skjuta på medfinansieringen på en oviss framtid som erhållet 
bygglov medför. Men däremot kan man anse det som skäligt att ändra datumet för 
erläggande till 30 dagar efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-28 
 
Yrkanden 
 
Inge Löfgren (MP): bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner ett avsteg från gällande avtal om medfinansiering av 
Norra Hamnens strandpromenad för exploateringsavtal avseende detaljplan för 
Banviksbrottet, del av Kronberget 1:82 m fl., Lysekils kommun. Exploatören ska till 
kommunen erlägga en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor. Ersättningen ska 
erläggas senast 30 dagar efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten (f.v.b) 
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§43

EXPLOATERINGSAVTALAVSEENDEDETALJPLANFÖR BANSVIKS-
BROTTET,FÖRFRÅGAN OM AVSTEGFRÅN GÄLLANDEAVTAL
AVSEENDEMEDFINANSIERINGAVSTRANDPROMENADEN
Dnr: LKS 2014-77-251

Detaljplanenför Bansviksbrottetär färdig för antagande och ett exploateringsavtal
ska antas i Kommunstyrelsen i samband med att detaljplanenantas. Kommunen och
exploatören, Norra Hamnen i LysekilAB, har tillstor del kommit överens om ett
färdigt exploateringsavtalmen några frågeställningarkvarstår. 2009 tecknades ett
avtal mellan Kommunen och Exploatören angående medfinansieringav Norra
Hamnens strandpromenad.Parterna kom överens om att Exploatören skulle erlägga
1 500 000 kronor tillkommunen 30 dagar efter att exploateringsavtaletför
Bansviksbrottetgodkänts av kommunf11llmäktige.I avtalet som är godkänt av

kommunstyrelsenstår följande skrivet:

”Bolagetskall tillkommunen erlägga en miljonfemhundra tusen (1 500 000) kronor
som medfnansieringav den strandpromenadsom kommunenplanerarfrån Norra
Hamnensstrandpromenadoch tillLillaÅlevikenför att göra det grönområde
tillgängligtfrån Norra Hamnen. Denna ersättning skall erläggas 30 dagar efter att
exploateringsavtalför del av Kronberget1 :82 (Bansviksbrottet)godkänts av

kommunfullmäktige"

Exploatörenvilländra tiden då ersättningen ska erläggas till30 dagar efter att de har
fått beviljatbygglovav kommunenför att inte behöva ligga ute med stora kostnader.

Utvecklingsenhetenanser inte att det finns skäl tillatt ändra en redan undertecknad
överenskommelseoch skjuta på medfinansieringenpå en oviss framtid som erhållet
bygglovmedför. Men däremot kan man anse det som skäligt att ändra datumet för
erläggande till30 dagar efter att detaljplanenvunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-03-28

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): bifalltillförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner ett avsteg från gällande avtal om medfinansieringav

Norra Hamnens strandpromenadför exploateringsavtalavseende detaljplan för
Banviksbrottet,del av Kronberget1:82 m fl., Lysekilskommun. Exploatören ska till
kommunen erlägga en miljonfemhundra tusen (1 500 000) kronor. Ersättningen ska
erläggas senast 30 dagar efter att detaljplanenhar vunnit laga kraft.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten(f.v.b)

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 44 
 
UPPLÅTELSE AV TOMTRÄTT INOM DEL AV FASTIGHETEN SKAFTÖ-
BACKA 3:351, ”F.D. REGNKLÄDESFABRIKEN”  
Dnr: LKS 2014-158-256 
 
Lysekils kommun äger fastigheten Skaftö-Backa 3:351 i Grundsund. Inom fastigheten 
vid Östra Kajen står en magasinbyggnad som tidigare var Didrikssons gamla 
regnklädesfabrik. Byggnaden ägs av Handelsbolaget Kattepall som förvaltar 
byggnaden och hyr ut lokalerna till Hannas i Hamnen som ägs av Caroline och 
Charlotte Bäcker. Hannas i Hamnen har haft sin verksamhet med försäljning av regn- 
sport och fritidskläder i byggnaden sedan 1957. Men försäljning har pågått sedan 
1947 då Didrikssons fortfarande tillverkade regnkläder i lokalen. 
 
Rättigheten till marken upplåts idag genom anläggningsarrende som tecknades 
mellan parterna  
2006-02-03 med en årlig avgäld på cirka 2 700 kronor. Kommunen erhöll under 
2010 en förfrågan från arrendatorn om att få upplåta marken under byggnaden med 
tomträtt men något avtal har inte tecknats. Hannas i hamnen ska nu köpa byggnaden 
och ta över andelar i bolaget. För att kunna ha möjlighet till detta och driva 
verksamheten vidare så behöver tomträtt bildas för att fastigheten ska kunna belånas. 
Därför har frågan om tomträtt aktualiserats och det är av stor vikt för att 
verksamheten ska kunna fortgå.  
 
Utvecklingsenheten har utrett förutsättningarna för att avstycka och upplåta marken 
under byggnaden med tomträtt och ser inget hinder till detta, kommunen får fortsatt 
rådighet över marken och kan styra vilken verksamhet som bedrivs.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-28 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om tomträttskontrakt mellan 
Lysekils kommun och Handelsbolaget Kattepall inom del av fastigheten Skaftö-Backa 
3:351. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten (f.v.b) 
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Justerare:

§44

UPPLÅTELSEAVTOMTRÄTTJNOMDELAVFASTIGHETENSKAFTÖ-
BACKA 3:351, ”F.D. REGNKLADESFABRIKEN”
Dnr: LKS 2014-158-256

Lysekilskommun äger fastigheten Skaftö-Backa3:351 i Grundsund. Inom fastigheten
vid Östra Kajen står en magasinbyggnadsom tidigarevar Didrikssons gamla
regnklädesfabrik.Byggnaden ägs av Handelsbolaget Kattepall som förvaltar
byggnaden och hyr ut lokalernatillHannas i Hamnen som ägs av Carolineoch
Charlotte Bäcker. Hannas i Hamnen har haft sin verksamhetmed försäljning av regn-
sport och fritidskläderi byggnaden sedan 1957. Men försäljning har pågått sedan
1947 då Didrikssons fortfarande tillverkaderegnkläderi lokalen.

Rättigheten tillmarkenupplåts idag genom anläggningsarrendesom tecknades
mellan parterna
2006-02-03med en årlig avgäld på cirka 2 700 kronor. Kommunen erhöll under
2010 en förfrågan från arrendatornom att få upplåta markenunder byggnaden med
tomträtt men något avtal har inte tecknats. Hannas i hamnen ska nu köpa byggnaden
och ta över andelar i bolaget. För att kunna ha möjlighettilldetta och driva
verksamhetenvidare så behövertomträtt bildasför att fastigheten ska kunnabelånas.
Därför har frågan om tomträtt aktualiserats och det är av stor vikt för att
verksamhetenska kunna fortgå.

Utvecklingsenhetenhar utrett förutsättningarna för att avstyckaoch upplåta marken
under byggnaden med tomträtt och ser inget hinder tilldetta, kommunenfår fortsatt
rådighet över markenoch kan styra vilkenverksamhetsom bedrivs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-03-28

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkännerupprättat förslag tillavtal om tomträttskontraktmellan
Lysekilskommun och Handelsbolaget Kattepall inom del av fastigheten Skaftö-Backa
3 3 351 -

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten(f.v.b)

Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 45 
 
YTTRANDE TILL MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN AVSEENDE 
ÖVERKLAGAD DETALJPLAN FÖR VATTENTORNET I RÅGÅRDSVIK, 
FOSSA 1:206, LYSEKILS KOMMUN  
Dnr: LKS 2005-423-214 
 
Ägaren till Fossa 1:206 förvärvade fastigheten 1986. Avsikten var att använda det 
gamla vattentornet i Rågårdsvik till verksamhet som syftade till utveckling inom 
energi- och fönsterteknik. Vattentornet skulle därför iordningsställas och utvecklas 
till kontor och representationslokaler. 
För området finns en gällande plan, som vann laga kraft 1991, där användningen för 
vattentornet är Hd, kontor och dylikt. I den plan som nu antagits och överklagats har 
användningen ändrats till BK, bostad och kontor. Planen har handlagt som en 
ändring av detaljplan (Ädp) och enkelt planförfarande. 
 
Lysekils kommun motsätter sig det som yrkas i målet. Den detaljplan som har 
upprättats och antagits anses vara lämplig markanvändning. Den skiljer sig endast i 
ringa grad mot användningen i gällande detaljplan och påverkan för grannarna 
bedöms som marginell.  
Frågan kring tillfartsvägens branta lutning har efter diskussioner med 
räddningstjänsten och avstämning med Länsstyrelsen ansetts godtagbar. 
 
Lysekils kommun hänvisar till tidigare yttrande enligt ovan och har inget ytterligare 
att tillägga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-25 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten 
Mark- och miljödomstolen 
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§45

YTTRANDETILLMARK-OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENAVSEENDE
ÖVERKLAGADDETALJPLANFÖRvATTENToRNET1 RÅGÅRDSVIK,
FOSSA 1:206,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2005-423-214

Ägaren tillFossa 1:206 förvärvade fastigheten 1986. Avsiktenvar att använda det
gamla vattentornet i Rågårdsviktillverksamhetsom syftade tillutveckling inom
energi- och fönsterteknik. Vattentornetskulle därför iordningsställasoch utvecklas
tillkontor och representationslokaler.
För området finns en gällandeplan, som vann laga kraft 1991, där användningenför
vattentornetär Hd, kontor och dylikt.I den plan som nu antagits och överklagatshar
användningenändrats tillBK, bostad och kontor. Planen har handlagtsom en

ändring av detaljplan (Adp)och enkelt planförfarande.

Lysekilskommun motsätter sig det som yrkas i målet. Den detaljplan som har
upprättats och antagits anses vara lämplig markanvändning.Den skiljersig endast i
ringa grad mot användningeni gällande detaljplan och påverkanför grannarna
bedöms som marginell.
Frågan kring tillfartsvägensbranta lutninghar efter diskussionermed
räddningstjänstenoch avstämningmed Länsstyrelsen ansetts godtagbar.

Lysekilskommun hänvisar tilltidigareyttrande enligt ovan och har inget ytterligare
att tillägga.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-03-25

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt anta yttrandet som sitt eget.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
Mark-och miljödomstolen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 46 
 
ANGÅENDE ANSÖKAN OM UPPHÄVANDE AV 113 § FÖRORDNANDE 
INOM DETALJPLAN FÖR HOLLÄNDARÖD 1:63 M.FL. BRASTAD, 
LYSEKILS KOMMUN  
Dnr: LKS 2011-99-214 
 
Detaljplan för Holländaröd 1:63 m.fl. skickades tillsammans med en ansökan om 
upphävande av förordnande enligt § 113 byggnadslagen, inom samma område, på 
samråd under tiden 12 december 2012 - 23 januari 2013. I och med att ansökan om 
upphävande lämnades till länsstyrelsen har alla fastighetsägare i området fått yttra 
sig om hur de ser på detaljplaneförslaget och hur de ser på att ge upp den rättighet 
som de är försäkrade genom förordnandet enligt § 113 byggnadslagen. 
 
Förslaget har inte vunnit acceptans hos de fastighetsägare som omfattas av 
förordnandet och kommunen måste då ta ställning till om det allmänna intresset av 
att förtäta området överväger de enskilda intressena, till den grad att en förnyad 
ansökan innehållande samma detaljplaneförslag som tidigare är befogad.  
 
Planenheten har ett flertal tillfällen under framtagandet av samrådshandlingen 
framfört till exploatörens konsult att det är av största vikt att ha en god dialog med 
fastighetsägarna (som i och med ett upphävande skulle ge upp en rättighet) för att ett 
upphävande av förordnandet ska beviljas av Länsstyrelsen. Exploatören har dock inte 
tillmötesgått planenhetens rekommendationer i detta avseende, för att komma vidare 
i planprocessen.  
 
Efter det att samrådstiden gick ut den 23 januari 2013 har exploatören haft mer än ett 
år på sig att komma med ett nytt detaljplaneförslag utifrån länsstyrelsens yttrande. 
Under året som gått har de fastighetsägare som berörs av förordnandet skapat en 
gemensamhetsanläggning för det naturområde som innefattas av förordnandet. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-13 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte skickar in en förnyad ansökan till 
Länsstyrelsen om upphävande av § 113-förordnandet gällande det detaljplaneförslag 
för Holländaröd 1:63 m.fl. så som det ser ut idag. Kommunen bör inte aktivt driva 
planarbetet framåt förrän exploatören har en dialog med fastighetsägare som är 
berörda av förordnandet och tar fram ett förslag som kan accepteras av dessa. 
 
Om exploatören inte har för avsikt att tillmötesgå kommunens och Länsstyrelsen 
synpunkter uppmannas denne att avbryta planarbetet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten (f.v.b) 
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Justerare:

§46

ANGÅENDE ANSÖKAN OM UPPHÄVANDEAV113 § FÖRORDNANDE
INOM DETALJPLANFÖR HOLLÄNDARÖD1:63 M.FL.BRASTAD,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-99-214

Detaljplan för Holländaröd 1:63 m.fl. skickades tillsammansmed en ansökan om

upphävandeav förordnande enligt § 113 byggnadslagen, inom samma område, på
samråd under tiden 12 december2012 - 23 januari 2013. I och med att ansökan om

upphävande lämnades till länsstyrelsen har alla fastighetsägare i området fått yttra
sig om hur de ser på detaljplaneförslagetoch hur de ser på att ge upp den rättighet
som de är försäkrade genom förordnandet enligt § 113 byggnadslagen.

Förslaget har inte vunnit acceptanshos de fastighetsägaresom omfattasav

förordnandet och kommunen måste då ta ställning tillom det allmänna intresset av

att förtäta området överväger de enskilda intressena, tillden grad att en förnyad
ansökan innehållandesamma detaljplaneförslagsom tidigare är befogad.

Planenhetenhar ett flertal tillfällenunder framtagandetav samrådshandlingen
framfört tillexploatörens konsult att det är av största vikt att ha en god dialog med
fastighetsägarna(som i och med ett upphävandeskulle ge upp en rättighet) för att ett
upphävandeav förordnandet ska beviljasav Länsstyrelsen. Exploatören har dock inte
tillmötesgåttplanenhetens rekommendationeri detta avseende, för att kommavidare
i planprocessen.

Efter det att samrådstiden gick ut den 23 januari 2013 har exploatören haft mer än ett
år på sig att komma med ett nytt detaljplaneförslagutifrån länsstyrelsens yttrande.
Under året som gått har de fastighetsägaresom berörs av förordnandet skapat en

gemensamhetsanläggningför det naturområdesom innefattasav förordnandet.

Bestlutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-03-13

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt kommunen inte skickar in en förnyad ansökan till
Länsstyrelsen om upphävandeav § 113-förordnandetgällande det detaljplaneförslag
för Holländaröd 1:63 m.fl. så som det ser ut idag. Kommunenbör inte aktivt driva
planarbetetframåt förrän exploatören har en dialog med fastighetsägaresom är
berörda av förordnandet och tar fram ett förslag som kan accepterasav dessa.

Om exploatören inte har för avsikt att tillmötesgåkommunens och Länsstyrelsen
synpunkteruppmannasdenne att avbryta planarbetet.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten (f.v.b)

Utdragsbestyrkande:
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§ 47 
 
YTTRANDE PÅ LÄNSSTYRELSENS REMISS GÄLLANDE FÖRSLAG TILL 
NYA GRÄNSER FÖR UTÖKAT STRANDSKYDD I LYSEKILS KOMMUN 
Dnr: LKS 2014-36-432 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i remiss till Lysekils kommun översänt ett 
förslag till utökat strandskydd, för att ge kommunen möjlighet att lämna synpunkter 
på förslaget. Kommunens svar ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 april 
2014. 
 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt Lag om införande av miljöbalken 
skulle vissa tidigare beslut om strandskydd upphöra att gälla om inte länsstyrelserna 
senast den 30 juni 1999 fattade nya beslut angående dessa, vilket för Västra 
Götalands läns del skedde. Detta beslut om strandskyddsförordnande har gällt sedan 
dess, och strandskyddet vilket generellt är 100 meter har genom beslutet av 
länsstyrelsen utvidgats till att gälla varierande avstånd från stranden på upp till 300 
meter. 
 
Vid ändring av miljöbalken fr.o.m. den 1 juli 2009 kom dels strandskydds-
bestämmelserna att till vissa delar skrivas om, och dels överfördes en stor del av 
ansvaret för tillsyn och dispensprövning till kommunerna. Länsstyrelsen prövar även 
fortsättningsvis strandskyddsdispenser där det även krävs ett beslut enligt andra 
naturskyddsbestämmelser, såsom Gullmarns naturvårdsområde eller områden med 
skydd för landskapsbilden. 
 
I ovan nämnda ändring ingick även att besluten om utvidgning av strandskyddet 
utöver 100 meter skulle ha omprövats senast den 31 december 2014, annars skulle 
utvidgnings-beslutet upphöra att gälla och strandskyddet återgå till 100 meter. Detta 
omprövningsarbete har nu lett fram till den av länsstyrelsen framtagna remissen 
gällande förslag till utökat strandskydd. Länsstyrelsen kan även efter år 2014 besluta 
om utvidgat strandskydd. 
 
Kommunstyrelsen har skickat remissen vidare för att inhämta synpunkter från 
byggnadsnämnden samt miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
 
Beslutsunderlag 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-13, med bilagor 
 

Yrkanden 
 

Inge Löfgren (MP): att kommunen ska tillstyrka länsstyrelsens förslag till utökat 
strandskydd. 
 

Christer Hammarqvist (C), Mats Karlsson (M), Yngve Berlin (K) och Yngve Larsson 
(FP): bifall till förvaltningens förslag till yttrande. 
 

Yngve Larsson (FP): tillägg till yttrandet i punkt 38 – att texten i punkt 38 får 
följande lydelse: 
 

38. Området från fastigheten Finsbo 1:9, söder om Finsbo färjeläge runt 
Finsbobukten till och med Gullmarsvik fastigheten 1:6. Möjligheten att komplettera 
den befintliga bebyggelsen med nya fastigheter. Med hänvisning till att området har 
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§47

YTTRANPEPÅ LÄNSSTYREISENSREMISS GÄLLANDE FÖRSLAG TILL
NYAGRANSER FOR UTOKATSTRANDSKYDDI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2014-36-432

Länsstyrelsen iVästra Götalands län har i remiss tillLysekilskommun översänt ett

förslag tillutökat strandskydd, för att ge kommunenmöjlighetatt lämna synpunkter
på förslaget. Kommunens svar ska ha inkommittillLänsstyrelsen senast den 30 april
2014.

Miljöbalkenträdde i kraft den 1 januari 1999. Enligt Lag om införandeav miljöbalken
skullevissa tidigarebeslutom strandskyddupphöra att gälla om inte länsstyrelserna
senast den 30 juni 1999 fattade nya beslutangående dessa, vilketför Västra
Götalands läns del skedde. Detta beslutom strandskyddsförordnandehar gällt sedan
dess, och strandskyddetvilketgenerellt är 100 meter har genom beslutetav

länsstyrelsen utvidgats tillatt gälla varierandeavstånd från stranden på upp till300
meter.

Vid ändring av miljöbalkenfr.o.m. den 1 juli 2009 kom dels strandskydds-
bestämmelsernaatt tillvissa delar skrivas om, och dels överfördes en stor del av

ansvaret för tillsynoch dispensprövning tillkommunerna. Länsstyrelsen prövar även
fortsättningsvis strandskyddsdispenserdär det även krävs ett beslutenligt andra
naturskyddsbestämmelser,såsom Gullmarns naturvårdsområde eller områden med
skydd för landskapsbilden.

I ovan nämnda ändring ingickäven att beslutenom utvidgning av strandskyddet
utöver 100 meter skulle ha omprövats senast den 31 december2014, annars skulle
utvidgnings-beslutetupphöra att gälla och strandskyddetåtergå till100 meter. Detta
omprövningsarbetehar nu lett fram tillden av länsstyrelsen framtagna remissen
gällande förslag tillutökat strandskydd. Länsstyrelsen kan även efter år 2014 besluta
om utvidgat strandskydd.

Kommunstyrelsenhar skickatremissen vidare för att inhämta synpunkter från
byggnadsnämndensamt miljönämndeni mellersta Bohuslän.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-03-13,med bilagor

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): att kommunen ska tillstyrkalänsstyrelsens förslag tillutökat
strandskydd.

Christer Hammarqvist (C), Mats Karlsson (M),Yngve Berlin (K) och Yngve Larsson
(FP): bifalltillförvaltningens förslag tillyttrande.

Yngve Larsson (FP): tilläggtillyttrandet i punkt38 - att texten i punkt 38 får
följande lydelse:

38. Området från fastigheten Finsbo 1:9, söder om Finsbo färjeläge runt
Finsbobukten tilloch med Gullmarsvik fastigheten 1:6. Möjligheten att komplettera
den befintligabebyggelsen med nya fastigheter. Med hänvisningtillatt området har

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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goda kommunikationer som ger bra möjligheter till pendling. Sedan tidigare 
exploaterat område med förutsättningar att ansluta till VA med större 
fastighetsunderlag. 
 
Jan-Olof Johansson (S): avslag på Yngve Larssons tilläggsyrkande. 
 

Propositionsordning 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens yrkande att kommunen ska 
tillstyrka länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd. 
 

Proposition på Yngve Larssons tilläggsyrkande i punkt 38 mot avslag. 
 

Propositioner 
 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens yrkande 
att kommunen ska tillstyrka länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd och finner, 
att kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag. 
 

Nej-röst för bifall till Inge Löfgrens yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
 

Kommunstyrelsen beslutar med 10 ja-röster och 1 nej-röst att bifalla förvaltningens 
förslag. 
 
Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M X   

Jan-Olof Johansson S X   

Britt-Marie Didriksson-Burcher, 
tjg ersättare 

FP X   

Kent Olsson M X   

Klas-Göran Henriksson S X   

Margareta Lundqvist S X   

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Larsson FP X   

Ann-Charlotte Strömwall FP X   

Christer Hammarqvist C X   

Yngve Berlin K X   

Summa  10 1  
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goda kommunikationersom ger bra möjlighetertillpendling. Sedan tidigare
exploateratområde med förutsättningar att ansluta tillVA med större
fastighetsunderlag.
Jan-OlofJohansson (S): avslagpå Yngve Larssons tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens yrkandeatt kommunen ska
tillstyrkalänsstyrelsens förslag tillutökat strandskydd.

Propositionpå Yngve Larssons tilläggsyrkandei punkt 38 mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på förvaltningens förslag mot Inge Löfgrens yrkande
att kommunen ska tillstyrkalänsstyrelsens förslag tillutökat strandskydd och finner,
att kommunstyrelsenbeslutarbifallaförvaltningens förslag.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för bifalltillförvaltningens förslag.

Nej -röst för bifalltill Inge Löfgrens yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 10 ja-röster och 1 nej-röst att bifallaförvaltningens
förslag.

Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår
Mats Karlsson M X

Jan-OlofJohansson S X

Britt-MarieDidriksson-Burcher,
tjg ersättare FP X

Kent Olsson M X

Klas-GöranHenriksson S X

Margareta Lundqvist S X

Inge Löfgren MP X

Yngve Larsson FP X

Ann-Charlotte Strömwall FP X

Christer Hammarqvist C X

Yngve Berlin K X

Summa 10 1

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Fortsatt proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på Yngve Larssons tilläggsyrkande i punkt 38 mot 
avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Länsstyrelsens remiss enligt synpunkter i 
bilagorna 1 och 2 till förvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Reservation 
 
Mot beslutet anmäler ledamoten Inge Löfgren (MP) skriftlig reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen, naturvårdsenheten (inkl. tjänsteskrivelse och bilagor) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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Fortsatt proposition

Ordföranden ställerproposition på Yngve Larssons tilläggsyrkandei punkt 38 mot
avslag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaratt avslå tilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt yttra sig över Länsstyrelsens remiss enligt synpunkter i
bilagorna1 och 2 till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Reservation

Mot beslutetanmäler ledamoten Inge Löfgren (MP) skriftligreservation.

Beslutet skickastill

Länsstyrelsen, naturvärdsenheten (inkl. tjänsteskrivelse och bilagor)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljönämndeni mellersta Bohuslän

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Justerare:

Miljöpartiet 2014-04-09
i Lysekil

Reservation över yttrande om översyn av utvidgat strandskydd i
Lysekilskommun
Kommunstyrelsen 2014-04-09,ärende 5
Dnr: LKS 2014-36-432

Lysekilskommun anger i sitt yttrande att gränsema bör i ett senare skede bli förentål
för diskussion mellan kommunen och länsstyrelsen. Detta skulle vara olyckligt,enligt
miljöpartiet, eftersom förutsättningarna då kan ändras. Det utvidgade strandskyddet
bör klart avgränsas med tydliga gränser så att alla berörda vet vad som gäller.

Områden med pågående detaljplanering,blå översiktsplaneringoch utvecklings-
områden skall undantas enligt Lysekilskommun. Här anser miljöpartietatt

strandskyddets sylten såsom växt- och djurlivsamt allmänhetens tillgångtill orörda
stränder är viktigare än eventuella exploateringen. Eventuell byggnation får prövas
enligt gällande strandskyddsregler. Idag finns dessutom god tillgångtill vattennära
mark som saknar strandskydd.

Kommunen anger att fastigheter under 3000 m2 skall undantas helt från strandskydd.
Enligt miljöpartietsbedömningsaknar det förslaget stöd i lagstiftningen.

Miljöpartietanser länsstyrelsens förslag tillöversyn av strandskyddsgräitserna
godtagbar i sin helhet.

 
Inge Löfgren

Utdragsbestyrkande:

12 (40)



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2014-04-09 

  13 (40) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 48 
 
UTVÄRDERING AV 2013 ÅRS INTERNA KONTROLLARBETE I LYSEKILS 
KOMMUN 
Dnr: LKS 2013-18-042 
 
Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente för intern kontroll vid sitt 
sammanträde 2014-01-30 § 8. Av detta reglemente framgår bland annat att 
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en intern 
kontrollorganisation upprättas inom kommunen lämpad för det kontrollbehov som 
finns. Respektive nämnd är skyldig att rapportera till kommunstyrelsen om resultatet 
av internkontrollen. Styrelsen ska därefter utvärdera och, om förbättringar är 
nödvändiga, ta initiativ till att sådana förbättringar kommer till stånd. 
 
Inledningsvis kan konstateras att samtliga nämnder och styrelsen antagit interna 
kontrollplaner för 2013 samt att samtliga nämnder och styrelsen har följt upp sin 
interna kontrollplan och fattat särskilda beslut om denna uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-03-04, med bilagor 
Ledningsutskottets protokoll 2014-03-27, § 55 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas interna kontroll för år 2013. 
Beträffande de av nämnderna noterade bristerna förutsätter kommunstyrelsen att 
nya och säkrare rutiner införs snarast. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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§48

U'I'VÄRDERINGAV2013 ÅRS INTERNAKONTROLLARBETEI LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 2013-18-042

Kommunfullmäktigeantog ett nytt reglementeför intern kontroll vid sitt
sammanträde2014-01-30 § 8. Avdetta reglementeframgårbland annat att
kommunstyrelsenhar det övergripande ansvaret för att en intern
kontrollorganisationupprättas inom kommunen lämpad för det kontrollbehovsom

finns. Respektive nämnd är skyldigatt rapportera tillkommunstyrelsenom resultatet
av internkontrollen.Styrelsen ska därefter utvärdera och, om förbättringarär
nödvändiga, ta initiativtillatt sådana förbättringarkommertillstånd.

Inledningsviskan konstateras att samtliga nämnder och styrelsen antagit interna
kontrollplanerför 2013 samt att samtliga nämnder och styrelsen har följt upp sin
interna kontrollplan och fattat särskildabeslutom denna uppföljning.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-03-04,med bilagor
Ledningsutskottets protokoll 2014-03-27,§ 55

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna nämndernas interna kontroll för är 2013.
Beträffande de av nämndernanoterade bristerna förutsätter kommunstyrelsenatt

nya och säkrare rutiner införs snarast.

Beslutet skickastill

Ekonomienheten
Samtliga nämnder

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 49 
 
INTERN KONTROLL 2014 FÖR KOMMUNSTYRELSEN 
Dnr: LKS 2013-493-042 
 
Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente för intern kontroll vid sitt 
sammanträde 2014-01-30 § 8. Av detta reglemente framgår bland annat att 
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en intern kontroll-
organisation upprättas inom kommunen lämpad för det kontrollbehov som finns.  
 
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt eget 
ansvarsområde och ska årligen upprätta en intern kontrollplan. Denna skyldighet 
gäller även kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar verksamheter som utförs av 
samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, och kommun-
ledningskontoret. 
 
Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från väsentlighets- och 
riskbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form och 
omfattning som fastställts i internkontrollplanen. Rapport lämnas till 
kommunstyrelse och kommunrevisorer. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-19 § 199 att låta de av 2013 års 
granskningsområden som inte färdigställts (förslag till förbättringar lagda men ej 
genomförda) skulle överföras till 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-03-10 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer upprättad internkontrollplan för 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
Arbetsmarknadsenheten 
Kommunledningskontoret 
Ekonomienheten 
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§49

INTERNKONTROLL2014 FÖR KOMMUNSTYRELSEN
Dnr: LKS 2013-493-042

Kommunfullmäktigeantog ett nytt reglementeför intern kontroll vid sitt
sammanträde2014-01-30 § 8. Avdetta reglementeframgårbland annat att

kommunstyrelsenhar det övergripande ansvaret för att en intern kontroll-
organisation upprättas inom kommunen lämpad för det kontrollbehovsom finns.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt eget
ansvarsområde och ska årligen upprätta en intern kontrollplan. Denna skyldighet
gäller även kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattarverksamhetersom utförs av

samhällsbyggnadsförvaltningen,arbetsmarknadsenheten,och kommun-
ledningskontoret.

Granskningsområden identifierasmed utgångspunkt från väsentlighets-och
riskbedömning.Resultatet av granskning och analys, rapporteras i den form och
omfattningsom fastställts i internkontrollplanen.Rapport lämnas till
kommunstyrelseoch kommunrevisorer.

Kommunstyrelsenbeslutade2013-12-19 § 199 att låta de av 2013 års
granskningsområdensom inte färdigställts (förslag tillförbättringar lagda men ej
genomförda) skulle överföras till2014.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetenstjänsteskrivelse 2014-03-10

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen fastställerupprättad internkontrollplanför 2014.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Arbetsmarknadsenheten
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 50 
 
UPPSÄGNING AV PR-AVTAL HAVETS HUS 
Dnr: LKS 2014-168-105 
 
Under december 2004 tecknades ett PR-avtal mellan Lysekils kommun och Havets 
Hus. Under 2006 sades avtalet upp av dåvarande kommunstyrelsens ordförande 
Sven-Gunnar Gunnarsson och tillförordnad kommunchef Lars Björneld. 
Uppsägningen ifrågasattes av dåvarande VD för Havets Hus, Lars Hansson som 
menade att man i hänvisade till ett beslut i kommunstyrelsen som inte fanns. 
 
Under 2013 och 2013 har diskussionen återigen förts mellan Lysekils kommun och 
Havets Hus om avtalet upphörande på tjänstemannanivå. Havets Hus önskar ett 
politiskt beslut om avtalets upphörande för att anse uppsägningen som giltig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-03-20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bekräfta uppsägningen av PR-avtalet med Havets Hus 
AB fr.o.m. 2014 samt att uppdra åt näringslivsenheten att kommunicera detta med 
bolaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivsenheten 
Havets Hus AB 
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§50

UPPSÄGNINGAVPR-AVTALHAVETSHUS
Dnr: LKS 2014-168-105

Under december2004 tecknades ett PR-avtal mellan Lysekilskommun och Havets
Hus. Under 2006 sades avtaletupp av dåvarandekommunstyrelsens ordförande
Sven-GunnarGunnarsson och tillförordnadkommunchefLars Björneld.
Uppsägningen ifrågasattes av dåvarandeVD för Havets Hus, Lars Hansson som

menade att man i hänvisade tillett besluti kommunstyrelsensom inte fanns.

Under 2013 och 2013 har diskussionenåterigen förts mellan Lysekilskommun och
Havets Hus om avtaletupphörandepå tjänstemannanivå.Havets Hus önskar ett
politisktbeslutom avtalets upphörande för att anse uppsägningen som giltig.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-03-20

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt bekräftauppsägningen av PR-avtaletmed Havets Hus
AB fr.o.m. 2014 samt att uppdra åt näringslivsenhetenatt kommuniceradetta med
bolaget.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
Havets Hus AB

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 51 
 
FÖRFRÅGAN OM AVSTEG FRÅN BESLUT GÄLLANDE BRYGG- OCH 
SJÖBODSARRENDE 
Dnr: LKS 2013-135-261 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2013-02-13 om revidering av 
priser och villkor för brygg- och sjöbodsarrenden inom Lysekils kommun. Under 
arbetet med uppsägning för villkorsändring av avtal som löpte ut 2013-12-31 
uppdagades det att ett flertal arrendatorer inte uppfyllde kravet på 
kommunmedlemskap. I kommunikationen med berörda har det framkommit att flera 
av dem har fått dispens vid tidigare villkorsändring 
 
Kravet på kommunmedlemskap har stark koppling till gällande sjöbodspolicy där det 
framhålls att sjöboden är ett förråd för båtliv och fiske. 
 
För att tillmötesgå berörda arrendatorer som av olika anledningar inte längre är 
kommunmedlemmar krävs beslut om att dispens från krav på kommunmedlemskap 
medges för de som arrenderar yta för sjöbod eller brygga sedan tidigare. Dispensen 
skulle inte omfatta befintlig arrendator som i dag är kommunmedlem, om dess 
kommunmedlemskap upphör är det en förverkandegrund. Kravet på 
kommunmedlemskap skulle även kvarstå vid överlåtelser och nytecknande med ny 
arrendator. 
 
Utvecklingsenheten anser att kravet på kommunmedlemskap är av stor vikt och att 
dispenser inte bör medges. Genom att släppa kravet på kommunmedlemskap ökar 
risken att sjöbodar används för boende, sjöbodspolicyns syfte motverkas och den 
förlorar sin status och betydelse även i andra sammanhang. Brygg- och 
sjöbodsarrenden finns i begränsat antal och förutsättningarna för att kunna skapa 
nya arrendeområden är mycket begränsade. Av den anledningen har kravet på 
kommunmedlemskap också betydelse då kommunmedlemmarnas behov inte kan 
tillgodoses i dag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-03 
 
Yrkanden 
 
Klas-Göran Henriksson (S) och Kent Olsson (M): att återremittera ärendet för 
komplettering. 
 
Yngve Berlin (K), Bo Göthesson (S), Yngve Larsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall 
(FP): att medge dispens från kommunmedlemskapet för de som arrenderar yta för 
sjöbod eller brygga sedan tidigare. 
 
Klas-Göran Henriksson (S) och Kent Olsson (M) meddelar att de återtar 
återremissyrkandet. 
 
Inge Löfgren (MP): bifall till förvaltningens förslag att inte medge dispens från kravet 
om kommunmedlemskap. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen
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Justerare:

§51

FÖ_I_{FRÅGAN OM AVSTEGFRÅN BESLUT GÄLLANDE BRYGG-OCH
SJOBODSARRENDE
Dnr: LKS 2013-135-261

Kommunfullmäktigebeslutadevid sitt sammanträde2013-02-13om revideringav

priser och villkorför brygg- och sjöbodsarrenden inom Lysekilskommun. Under
arbetetmed uppsägning för villkorsändringav avtal som löpte ut 2013-12-31
uppdagades det att ett flertal arrendatorer inte uppfyllde kravetpå
kommunmedlemskap.I kommunikationenmed berörda har det framkommitatt flera
av dem har fått dispens vid tidigarevillkorsändring

Kravetpå kommunmedlemskaphar starkkoppling tillgällande sjöbodspolicydär det
framhållsatt sjöboden är ett förråd för båtliv och fiske.

För att tillmötesgåberörda arrendatorersom av olika anledningar inte längre är
kommunmedlemmarkrävs beslutom att dispens från krav på kommunmedlemskap
medges för de som arrenderaryta för sjöbod eller brygga sedan tidigare. Dispensen
skulle inte omfattabefintligarrendatorsom i dag är kommunmedlem,om dess
kommunmedlemskapupphör är det en förverkandegrund.Kravet på
kommunmedlemskapskulle även kvarståvid överlåtelser och nytecknandemed ny
arrendator.

Utvecklingsenhetenanser att kravetpå kommunmedlemskapär av stor vikt och att
dispenser inte bör medges. Genom att släppa kravet på kommunmedlemskapökar
risken att sjöbodar används för boende, sjöbodspolicyns syfte motverkasoch den
förlorar sin status och betydelseäven i andra sammanhang. Brygg- och
sjöbodsarrenden finns ibegränsatantal och förutsättningarna för att kunna skapa
nya arrendeområdenär mycket begränsade.Avden anledningenhar kravet på
kommunmedlemskapockså betydelsedå kommunmedlemmarnasbehov inte kan
tillgodoses idag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-04-03

Yrkanden

Klas-GöranHenriksson (S) och Kent Olsson (M): att återremittera ärendet för
komplettering.

Yngve Berlin (K), Bo Göthesson (S),Yngve Larsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall
(FP): att medge dispens från kommunmedlemskapetför de som arrenderaryta för
sjöbod eller brygga sedan tidigare.

Klas-GöranHenriksson (S) och Kent Olsson (M) meddelar att de återtar
återremissyrkandet.

Inge Löfgren (MP): bifalltillförvaltningens förslag att inte medge dispens från kravet
om kommunmedlemskap.

Propositionsordning

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins m.fl. yrkande att medge 
dispens. 
 
Proposition 
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins m.fl. 
yrkande att medge dispens och finner, att kommunstyrelsen beslutar bifalla Yngve 
Berlins m.fl. yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medge dispens från kravet på kommunmedlemskap 
för de som arrenderar yta för brygga eller sjöbod sedan tidigare. Dispensen ska inte 
omfatta befintlig arrendator som idag är kommunmedlem, om dess kommun-
medlemskap upphör är det en förverkandegrund. Kravet på kommunmedlemskap 
kvarstår vid överlåtelse och nytecknande med ny arrendator. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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Propositionpå förvaltningens förslag mot Yngve Berlins m.fl.yrkandeatt medge
dispens.

Proposition

Ordföranden ställerproposition på förvaltningens förslag mot Yngve Berlins m.fl.
yrkandeatt medge dispens och finner, att kommunstyrelsenbeslutarbifallaYngve
Berlins m.fl.yrkande.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt medge dispens från kravet på kommunmedlemskap
för de som arrenderaryta för brygga eller sjöbod sedan tidigare. Dispensen ska inte
omfattabefintligarrendatorsom idag är kommunmedlem,om dess kommun-
medlemskapupphör är det en förverkandegrund.Kravet på kommunmedlemskap
kvarstårvid överlåtelse och nytecknandemed ny arrendator.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 52 
 
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2014-03-05, 2014-03-19 
Kommunstyrelsens ordförande – nr 4-9/14 
Kommunchefens delegationer – nr 2/14 
Administrative chefens delegationer – nr 2-4/14 
Inköpsansvarig – nr 1-11/14 
T.f ekonomichef – nr 1/14 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 9 april 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive pärm för delegationsbeslut 
  

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-09

§ 52

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattadebeslutenligt delegationertillutskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2014-03-05, 2014-03-19
Kommunstyrelsens ordförande - nr 4-9/14
Kommunchefensdelegationer- nr 2/14
Administrativechefens delegationer- nr 2-4/14
Inköpsansvarig- nr 1-11/14
T.f ekonomichef- nr 1/14

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 9 april 2014.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 53 
 
ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Protokoll från Havets Hus AB 2014-02-11 
 
Protokoll från Rambo AB 2014-02-18 
 
Beslut från kammarrätten i Göteborg 2014-03-10 gällande överklagat beslut i 
ledningsutskottets om att inte upphäva avtalet om gemensam exploatering avseende 
fastighet i Lyse-Berga, förvaltningsrätten avvisar överklagandet. Kammarrätten 
meddelar inte prövningstillstånd (LKS 2010-333-251) 
 
Beslut från kammarrätten i Göteborg 2014-03-28, fråga om prövningstillstånd 
gällande 
Kulturväg, Lysekils kommun. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd  
(LKS 2011-292-439)  
 
Protokoll från arrendenämnden i Göteborg 2014-03-25, gällande medling 
anläggningsarrende, arrende Stora Skeppsholmen (LKS 2012-176-261) 
 
Protokoll från Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 2014-02-25 
 
Yttrande angående remiss ”Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om 
återföring av fosfor” samt ”Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om 
investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor” (LKS 2013-403-439) 
 
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämnden 2014-03-20, § 49, sommartrafik på 
Lysekilsbanan 2015 (LKS 2013-337-014) 
 
Protokollsutdrag från miljönämnden mellersta Bohuslän 2014-02-25, § 6, 
Internkontroll 2013 (LKS 2013-18-042) 
 
Protokollsutdrag från miljönämnden mellersta Bohuslän 2014-02-25, § 7, 
internkontrollplan 2014 (LKS 2013-493-042) 
 
Årsredovisning 2013 från Västtrafik (LKS 2014-108-042) 
 
Åtagandebesked – Kommuninvest (LKS 2014-93-045) 
 
Meddelande från Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten om väckt fråga om 
byggnadsminnesförklaring av Gamla idrottshallen i Lysekil (LKS 2014-111-872) 
 
Länsstyrelsens förslag till riksintresseområden för friluftslivet (LKS 2013-177-439) 
 
Skrivelse att Lysekilsbanan borde bli cykel- och gångbana (LKS 2014-153-312) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll 
den 2014-04-09. 
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§53

ANMÄLNINGSÄRENDE

Protokoll från Havets Hus AB 2014-02-11

Protokoll från Rambo AB 2014-02-18

Beslut från kammarrätten i Göteborg 2014-03-10 gällande överklagatbeslut i
ledningsutskottets om att inte upphäva avtalet om gemensam exploateringavseende
fastighet i Lyse-Berga, förvaltningsrätten avvisar överklagandet.Kammarrätten
meddelar inte prövningstillstånd(LKS 2010-333-251)

Beslut från kammarrätten i Göteborg 2014-03-28, fråga om prövningstillstånd
gällande
Kulturväg, Lysekilskommun. Kammarrättenmeddelar inte prövningstillstånd
(LKS 2011-292-439)

Protokoll från arrendenämnden i Göteborg 2014-03-25, gällande medling
anläggningsarrende,arrende Stora Skeppsholmen (LKS 2012-176-261)

Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän, 2014-02-25

Yttrandeangående remiss "Naturvårdsverkets redovisningav regeringsuppdrag om

återföring av fosfor" samt "Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om

investeringsstöd för hållbaråterföring av fosfor" (LKS 2013-403-439)

Protokollsutdragfrån regionutvecklingsnämnden2014-03-20, § 49, sommartrafikpå
Lysekilsbanan2015 (LKS 2013-337-014)

Protokollsutdragfrån miljönämndenmellersta Bohuslän 2014-02-25, § 6,
Internkontro112o13 (LKS 2013-18-042)

Protokollsutdragfrån miljönämndenmellersta Bohuslän 2014-02-25, § 7,
internkontrollplan2014 (LKS 2013-493-042)

Årsredovisning 2013 från Västtrafik(LKS 2014-108-042)

Ãtagandebesked- Kommuninvest (LKS 2014-93-045)

Meddelande från Länsstyrelsen, kulturmiljöenhetenom väckt fråga om

byggnadsminnesförklaringav Gamla idrottshallen i Lysekil(LKS 2014-111-872)

Länsstyrelsens förslag till riksintresseområdenför friluftslivet(LKS 2013-177-439)

Skrivelse att Lysekilsbananborde bli cykel- och gångbana (LKS 2014-153-312)

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenantecknar följandeanmälningsärendensom förtecknas i protokoll
den 2014-04-09.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 54 
 
INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE  
 
Kommunstyrelsens ordförande och projektanställde Carl Dahlberg informerar om 
pågående arbete med en Blå översiktsplan (ÖP). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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§ 54

INFORMATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE

Kommunstyrelsens ordförande och projektanställdeCarl Dahlberginformerarom

pågående arbetemed en Blå översiktsplan (OP).

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 55 
 
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 2013 
Dnr: LKS 2014-164-042 
 

Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2013. 
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna den. 

Årets resultat  

Lysekils kommuns resultat per den 31 december 2013 är 3,8 mnkr, vilket är 0,5 mnkr 
sämre än budget. I resultatet ingår återbetalning av AFA-premier för åren 2005 och 
2006 med sammanlagt 15,3 mnkr samt realisationsvinster vi försäljning av tillgångar 
på 3,7 mnkr.  
 

Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter minskade 9,4 mnkr jämfört med 2012. Minskningen beror på 
avvecklingen av färjetrafiken i kommunal regi.  

Verksamhetens kostnader ökade med 11,6 mnkr jämfört med 2012. Det är främst 
lönekostnaderna som ökat. Avskrivningarna uppgick till 24,9 mnkr vilket är 1,1 mnkr 
högre än 2012 och har sin förklaring i de höga investeringar som gjordes 2012. 
 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Utdebiteringen för Lysekils kommun var 22,06 kr. Skatteintäkter och generella 
statsbidrag inklusive kommunal fastighetsavgift uppgick till  
723,5 mnkr en ökning med 14,9 mnkr jämfört med 2012. Kommunens eget 
skatteunderlag ökade med 3 %.  
 

Finansnetto 

Kommunens finansnetto var positivt och uppgick till 1,9 mnkr vilket är 0,6 mnkr 
högre än 2012. Kommunens finansiella intäkter består huvudsakligen av intäkter från 
de kommunala bolagen i form av ränteintäkter av reverslån och borgensavgifter för 
kommunal borgen. Låga räntor för lån bidrar också till det positiva finansnettot. 
 

Balanskrav och finansiella mål  

Balanskravsutredningen visar ett resultat på 3,7 mnkr. Det innebär att kommunen 
uppnår det lagstadgade balanskravet. Kommun har inget negativt resultat att reglera 
från föregående år. 
Årets resultat uppgick till 3,8 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent av de totala 
skatteintäkterna. Målet enligt budgeten för 2012 var ett resultat på 4,3 mnkr vilket 
motsvarar 0,6 procent av de totala skatteintäkterna. 
 

Nämndernas resultat 

Bildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden redovisar negativ budgetavvikelser medan kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden och individ- och myndighetsnämnden redovisar positiva 
budgetavvikelser. Totalt för nämndsverksamheten redovisas -14,0 mnkr. 
 

Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-04-01, med årsredovisning 2013 i koncept 
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§55

BOKSLUTOCH ÅRSREDOVISNING2013
Dnr: LKS 2014-164-042

Ekonomienhetenhar upprättat bokslutoch årsredovisning för år 2013.
Årsredovisningen ska överlämnastillkommunfullmäktigesom ska godkänna den.

Årets resultat

Lysekilskommuns resultat per den 31 december2013 är 3,8 mnkr,vilketär 0,5 mnkr
sämre än budget. I resultatet ingår återbetalningav AFA-premierför åren 2005 och
2006 med sammanlagt 15,3 mnkr samt realisationsvinstervi försäljning av tillgångar
på 3,7 mnkr.

Verksamhetensintäkter och kostnader

Verksamhetensintäkter minskade 9,4 mnkrjämfört med 2012. Minskningenberorpå
avvecklingenav färjetrafiken i kommunal regi.
Verksamhetenskostnader ökade med 11,6 mnkrjämfört med 2012. Det är främst
lönekostnadernasom ökat. Avskrivningarnauppgick till24,9 mnkrvilketär 1,1 mnkr
högre än 2012 och har sin förklaringi de höga investeringarsom ordes 2012.

skatteintäkteroch generella statsbidrag
Utdebiteringenför Lysekilskommunvar 22,06kr. Skatteintäkteroch generella
statsbidraginklusivekommunal fastighetsavgiftuppgick till
723,5 mnkr en ökning med 14,9 mnkrjämfört med 2012. Kommunens eget
skatteunderlagökade med 3 %.

Finansnetto

Kommunens finansnettovar positivt och uppgick till1,9 mnkrvilketär 0,6 mnkr
högre än 2012. Kommunens finansiellaintäkterbestårhuvudsakligen av intäkter från
de kommunalabolagen i form av ränteintäkter av reverslånoch borgensavgifter för
kommunalborgen. Låga räntor för lånbidrarockså tilldet positiva finansnettot.

Balanskravoch ñnansiellamål

Balanskravsutredningenvisar ett resultat på 3,7 mnkr. Det innebäratt kommunen
uppnår det lagstadgadebalanskravet. Kommun har inget negativt resultat att reglera
från föregående år.
Årets resultat uppgick till3,8 mnkrvilketmotsvarar 0,5 procent av de totala
skatteintäkterna.Måletenligt budgeten för 2012 var ett resultat på 4,3 mnkrvilket
motsvarar 0,6 procent av de totala skatteintäkterna.

Nämndernasresultat

Bildningsnämnden,gymnasie-och v11xenutbildningsnämndensamt vård- och
omsorgsnämnden redovisar negativbudgetavvikelsermedan kommunstyrelsen,
byggnadsnämndenoch individ-och myndighetsnämndenredovisarpositiva
budgetavvikelser.Totalt för nämndsverksamhetenredovisas -14,0 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-04-01, med årsredovisning 2013 i koncept

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Yrkanden 
 

Yngve Berlin (K): att komplettera årsredovisningen på sidan 26 efter femte stycket, 
efter ”…den budgetram som tilldelades för 2013.” 
 

Nämndernas kraftiga budgetavvikelser måste konstateras bero på 
kommunfullmäktiges bristande budgetarbete. De kraftiga underskotten var redan vid 
fullmäktiges budgetmöte uppenbara och för nämnderna oundvikliga. 
 

Mats Karlsson (M): bifall till förvaltningens förslag att fastställa 2013 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse samt avslag på Yngve Berlins yrkande om 
komplettering. 
 

Propositionsordning 
 

Proposition på förvaltningens förslag att fastställa 2013 års resultat- och 
balansräkning samt förvaltningsberättelse. 
 

Proposition på Yngve Berlins yrkande om komplettering av text mot avslag. 
 

Propositioner 
 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag att fastställa 2013 års 
resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse och finner, att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget. 
 

Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins yrkande om komplettering av text 
mot avslag och finner, att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. 
 

Omröstning begärs. 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

Ja-röst för avslag på Yngve Berlins yrkande. 
 

Nej-röst för bifall till Yngve Berlins yrkande. 
 

Omröstningsresultat 
 

Kommunstyrelsen beslutar med 3 ja-röster och 8 nej-röster att bifalla Yngve Berlins 
yrkande. 
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Yrkanden

Yngve Berlin (K): att komplettera årsredovisningenpå sidan 26 efter femte stycket,
efter "...denbudgetram som tilldeladesför 2013."

Nämndernaskraftigabudgetavvikelsermåste konstaterasberopå
kommunfullmäktigesbristandebudgetarbete. De kraftiga underskottenvar redan vid
fullmäktiges budgetmöte uppenbara och för nämnderna oundvikliga.

Mats Karlsson (M): bifalltillförvaltningens förslag att fastställa2013 års resultat- och
balansräkningsamt förvaltningsberättelsesamt avslag på Yngve Berlins yrkandeom

komplettering.

Propositionsordning

Propositionpå förvaltningens förslag att fastställa2013 års resultat- och
balansräkningsamt förvaltningsberättelse.

Propositionpå Yngve Berlins yrkandeom kompletteringav text mot avslag.

Propositioner

Ordföranden ställerproposition på förvaltningens förslag att fastställa2013 års
resultat- och balansräkningsamt förvaltningsberättelseoch finner, att
kommunstyrelsenbeslutarbifallaförslaget.

Ordföranden ställerproposition på Yngve Berlins yrkandeom kompletteringav text
mot avslag och finner, att kommunstyrelsenbeslutaravslåyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsengodkänner följandepropositionsordning:

Ja-röst för avslagpå Yngve Berlins yrkande.

Nej -röst för bifalltillYngve Berlins yrkande.

Omröstningsresultat

Kommunstyrelsenbeslutarmed 3 ja-röster och 8 nej-röster att bifallaYngve Berlins
yrkande.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Mats Karlsson M X   

Jan-Olof Johansson S  X  

Britt-Marie Didriksson-Burcher, 
tjg ersättare 

FP  X  

Kent Olsson M X   

Klas-Göran Henriksson S  X  

Bo Göthesson S  X  

Inge Löfgren MP  X  

Yngve Larsson FP X   

Ann-Charlotte Strömwall FP  X  

Christer Hammarqvist C  X  

Yngve Berlin K  X  

Summa  3 8  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2013 års resultat- och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera årsredovisningen på sidan 26 efter 
femte stycket, efter ”…den budgetram som tilldelades för 2013.” 
 
Nämndernas kraftiga budgetavvikelser måste konstateras bero på 
kommunfullmäktiges bristande budgetarbete. De kraftiga underskotten var redan vid 
fullmäktiges budgetmöte uppenbara och för nämnderna oundvikliga. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ledamöter/tjg ersättare Parti Ja Nej Avstår
Mats Karlsson M X

Jan-OlofJohansson S X

Britt-MarieDidriksson-Burcher,
tig ersättare FP X

Kent Olsson M X

Klas-GöranHenriksson S X

Bo Göthesson S X

Inge Löfgren MP X

Yngve Larsson FP X

Ann-Charlotte Strömwall FP X

Christer Hammarqvist C X

Yngve Berlin K X

Summa 3 8

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt fastställa2013 års resultat- och balansräkningsamt
förvaltningsberättelse.

Kommunfullmäktigebeslutaratt komplettera årsredovisningenpå sidan 26 efter
femte stycket, efter "...denbudgetram som tilldeladesför 2013."

Nämndernaskraftigabudgetavvikelsermäste konstaterasberopå
kommunfullmäktigesbristandebudgetarbete. De kraftiga underskottenvar redan vid
fullmäktiges budgetmöte uppenbara och för nämndernaoundvikliga.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 56 
 
LYSEKILS STADSHUS – ÅRSRAPPORT 2013 
Dnr:  LKS 2014-162-042 
 
Årsrapport 2013 för Lysekils Stadshus har upprättats.  
 
Finansieringsfrågor inom koncernen, utredning av bolagsstruktur, förberedelser och 
uppföljning av bolagsdialoger, samt frågor kring ägarroll och styrning är några av de 
huvudsakliga frågorna vid styrelsemöten med Lysekils stadshus. 
 
I årsrapporten redogörs en kort beskrivning av bolagsdialogerna som genomförts 
under 2013.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens skrivelse 2014-03-21  
Lysekils Stadshus AB:s protokoll 2014-03-31, § 26. 
 
Yrkanden 
 
Mats Karlsson (M): att kommunstyrelsen ställer sig bakom rapporten och överlämnar 
den till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antecknar årsrapporten från Lysekils Stadshus AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§56

LYSEKILSSTADSHUS- ÅRSRAPPORT2013
Dnr: LKS 2014-162-042

Årsrapport 2013 för LysekilsStadshus har upprättats.

Finansieringsfrågorinom koncernen, utredning av bolagsstruktur, förberedelser och
uppföljning av bolagsdialoger,samt frågor kring ågarroll och styrning år några av de
huvudsakliga frågornavid styrelsemöten med Lysekilsstadshus.

I årsrapporten redogörs en kort beskrivningav bolagsdialogernasom genomförts
under 2013.

Beslutsunderlag

Kommunchefensskrivelse 2014-03-21
LysekilsStadshus AB:s protokoll 2014-03-31, § 26.

Yrkanden

Mats Karlsson (M): att kommunstyrelsenställer sig bakom rapporten och överlämnar
den tillkommunf11llmäktige.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknarårsrapporten från LysekilsStadshus AB.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 57 
 
LOKALA MILJÖMÅL INOM LYSEKIL KOMMUN 
Dnr: LKS 2013-160-439 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§57

LOKALAMILJÖMÅLINOM LYSEKILKOMMUN
Dnr: LKS 2013-160-439

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 58 
 
ÅRSREDOVISNING FRÅN FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 
SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 
Dnr:  LKS 2014-123-042 
 
Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2013 med bilagor 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för  
år 2013.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2013 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§58

ÅRSREDOVISNINGFRÅN FYRBODALSKOMMUNALFÖRBUND
SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET
Dnr: LKS 2014-123-042

Fyrbodals kommunalförbundhar överlämnatårsredovisning för verksamhetsåret
2013.

Beslutsunderlag

Fyrbodals kommunalförbundsårsredovisning 2013 med bilagor

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegodkänner Fyrbodals kommunalförbundsårsredovisning för
år 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaförbundsdirektionenansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 59 
 
ÅRSREDOVISNING MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖR 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN SAMT FRÅGA 
OM ANSVARSFRIHET 
Dnr:  LKS 2013-313-042 
 
Samordningsförbundet Norra Bohuslän har överlämnat årsredovisning med 
tillhörande verksamhetsberättelse för år 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning 2013  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Norra Bohusläns 
årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för år 2013. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 
 

Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§59

ÅRSREDOVISNINGMED VERKSAMHETSBERÄETELSE2013 FÖR
SAMORDNINGSFORBUNDETNORRABOHUSLAN SAMT FRÅGA
OM ANSVARSFRIHET
Dnr: LKS 2013-313-042

SamordningsförbundetNorra Bohuslän har överlämnatårsredovisning med
tillhörandeverksamhetsberättelseför år 2013.

Beslutsunderlag

SamordningsförbundetNorra Bohusläns årsredovisning 2013

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegodkänner SamordningsförbundetNorra Bohusläns
årsredovisning med tillhörandeverksamhetsberättelseför år 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljastyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret2013.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 60 
 
ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2013 SAMT FRÅGA 
OM ANSVARSFRIHET 
Dnr:  LKS 2014-157-042 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2013. 
 
Revisionerna i Räddningstjänstförbundet har i revisionsberättelsen 2014-03-27 
tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna räddningsförbundets årsredovisning för 
år 2013. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 
2013. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§60

ÅRSREDOVISNINGOCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEFÖR
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETMI'IT BOHUSLÄN 2013 SAMT FRÅGA
OM ANSVARSFRIHET
Dnr: LKS 2014-157-042

Förbundsdirektionenför RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän har upprättat
årsredovisning och verksamhetsberättelseför år 2013.

Revisionernai Räddningstjänstförbundethar i revisionsberättelsen2014-03-27
tillstyrktatt årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionenbeviljas
ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna räddningsförbundetsårsredovisning för
år 2013.

Kommunfullmäktigebeslutaratt beviljaförbundsdirektionenansvarsfrihet för år
2013.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 61 
 
ARRENDE MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH KOLHOLMARNA 
AB/LYSEKILS HAMN AB 
Dnr: LKS 
 
Under 2014 överförs ansvaret avseende mark- och vattenområden samt 
kajanläggningar vid Grötö från småbåtsavdelningen till utvecklingsenheten. Detta 
område omfattar de ytor som idag används av Kolholmarna AB och Lysekils hamn AB 
för deras hamnverksamhet mm. 
 
Det har under en längre tid förts förhandlingar gällande avtalsförhållandet mellan 
parterna. Förhandlingarna har bland annat hanterat den otydliga ansvarsfördelning 
mellan parterna samt arrendeavgiften när motparten tidigare inte haft tillräcklig 
betalförmåga för att bära den avtalade avgiften. 
 
Föreslaget avtalsförhållande medför en överhängande ekonomisk risk för 
utvecklingsenheten. De kapitaltjänstkostnader som belastar arrendeområdet uppgår 
2014 till cirka 1 450 000 kr och den garanterade arrendeintäkten uppgår till endast 
500 000 kr. Utvecklingsenheten riskerar i och med detta ett underskott/en 
underfinansiering som uppgår till cirka 950 000 kr vilket bör kompenseras genom en 
omfördelning av kommunsstyrelsens budget alternativt genom en utökad rambudget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-01, med bilagor 
 
Yrkanden 
 
Mats Karlsson (M): att behandla ärendet på ett extra sammanträde den 24 april 2014. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet på ett extra sammanträde den 24 
april 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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§ 61

ARRENDEMELLAN LYSEKILSKOMMUN OCH KOLHOLMARNA
AB/LYSEKILSHAMNAB
Dnr: LKS

Under 2014 överförs ansvaret avseende mark-och vattenområden samt

kajanläggningarvid Grötö från småbåtsavdelningentillutvecklingsenheten. Detta
område omfattarde ytor som idag används av KolholmarnaAB och Lysekilshamn AB
för deras hamnverksamhetmm.

Det har under en längre tid förts förhandlingargällande avtalsförhållandetmellan
parterna. Förhandlingarnahar bland annathanterat den otydliga ansvarsfördelning
mellan parterna samt arrendeavgiftennär motparten tidigare inte haft tillräcklig
betalförmågaför att bära den avtalade avgiften.

Föreslaget avtalsförhållandemedför en överhängande ekonomisk risk för
utvecklingsenheten.De kapitaltjänstkostnadersom belastararrendeområdetuppgår
2014 tillcirka 1 450 000 kr och den garanterade arrendeintäktenuppgår tillendast
500 000 kr. Utvecklingsenhetenriskerar i och med detta ett underskott/en

underfinansieringsom uppgår tillcirka 950 000 kr vilketbör kompenseras genom en

omfördelning av kommunsstyrelsensbudget alternativtgenom en utökad rambudget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-04-01, med bilagor

Yrkanden

Mats Karlsson (M): att behandlaärendet på ett extra sammanträdeden 24 april 2014.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt behandlaärendet på ett extra sammanträdeden 24
april 2014.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 62 
 
REVIDERADE STYRDOKUMENT FÖR RAMBO AB – AKTIEÄGARAVTAL, 
ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING 
Dnr: LKS 2014-159-107 
 
Som en följd av bl a ny lagstiftning avseende krav på kommunernas uppsikt och insyn 
i kommunala bolag samt kommunens arbete med förbättrad bolagsstyrning har 
Ägardirektiv, Bolagsordning och Aktieägaravtal för Rambo AB reviderats. Arbetet har 
utförts gemensamt av de fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och 
Tanum med stöd av juridisk expertis. 
 
De reviderade styrdokumenten innebär att fler ärenden ska underställas 
kommunfullmäktiges prövning och att skyldigheten för Rambo AB att informera 
ägarna (kommunerna) om viktiga händelser ökar. 
 
Dokumenten kommer efter godkännande i respektive fullmäktige att behandlas på 
Rambo AB:s kommande årsstämma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-27 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner Ägardirektiv, Bolagsordning och Aktieägaravtal för 
Rambo AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 62

REVIDERADESTYRDOKUMENTFÖR RAMBO AB - AKTIEÄGARAVTAL,
AGARDIREKTIVOCH BOLAGSORDNING
Dnr: LKS 2014-159-107

Som en följd av bl a ny lagstiftningavseende krav på kommunernasuppsikt och insyn
i__kommunalabolag samt kommunens arbetemed förbättrad bolagsstyrninghar
Agardirektiv,Bolagsordning och Aktieägaravtalför Rambo AB reviderats.Arbetethar
utförts gemensamt av de fyra ägarkommunernaLysekil,Munkedal, Sotenäs och
Tanum med stöd av juridiskexpertis.

De revideradestyrdokumenten innebäratt flerärenden ska underställas
kommunfullmäktigesprövning och att skyldighetenför Rambo AB att informera
ägarna (kommunerna)om viktigahändelser ökar.

Dokumentenkommer efter godkännande i respektive fullmäktige att behandlaspä
Rambo AB:s kommandeårsstämma.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-03-27

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

KommunfullmäktigegodkännerÄgardirektiv, Bolagsordningoch Aktieägaravtalför
Rambo AB.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2014-04-09 

  31 (40) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 63 
 
BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV 
FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA 
BOHUSLÄN 
Dnr: LKS 2014-105-106 
 
Vid sitt sammanträde i oktober 2013 tillstyrkte kommunstyrelsen ett förslag till 
sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet 
Uddevalla, Orust och Färgelanda.  
 
För att möjliggöra en sammanslagning av de båda samordningsförbunden har förslag 
till ny förbundsordning utarbetats. Inom ramen för detta arbete har konstaterats, att ett 
tillägg behöver göras i § 16 i nuvarande förbundsordning för Samordningsförbundet 
Norra Bohuslän för att tydliggöra vad som skall ske med förbundets återstående medel 
vid en sammanslagning.  
 
Det kommunala bidraget till det nybildade samordningsförbundet fr.o.m. 2015 fördelas 
på de medverkande kommunerna enligt bilagd redovisning. Detta innebär för Lysekils 
kommuns del utifrån föreslagen fördelningsmodell en ökning från 182 tkr 2014 till  
212 tkr 2015. Denna ökning kommer att beaktas i budgetarbetet för 2015. 
 
Samtidigt har presidierna för de båda samordningsförbunden framfört önskemål om 
att det nybildade samordningsförbundet tillförs ytterligare medel med 1 mnkr 2015 
varav kommunerna ska bidra med 250 tkr. Enligt förslaget ska dessa medel i 
huvudsak riktas till åtgärder i arbetet med unga personer i utanförskap. För Lysekils 
kommuns del innebär detta ett utökat anslag med 26 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-01 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen förändring i gällande 
förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, § 16, där villkoren för 
överföring av eget kapital och egendom till ett utvidgat samordningsförbund regleras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att Samordningsförbundet Norra Bohuslän 
utvidgas med kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda och samtidigt byter 
namn till Samordningsförbundet Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den nya förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut villkoras med att övriga parter fattar 
motsvarande beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar meddela samordningsförbundet, att kommunen inte 
motsätter sig en utökning av anslaget till förbundet under 2015 enligt presidiernas 
förslag under förutsättning att samtliga parter ställer sig bakom detta. 
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§63

BILDANDEAVSAMORDNINGSFÖRBUNDETVÄST SAMT REVIDERINGAV
FÖRBUNDSORDNINGENFÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDETNORRA
BOHUSLÄN
Dnr: LKS 2014-105-106

Vid sitt sammanträdei oktober2013 tillstyrktekommunstyrelsenett förslag till
sammanslagningav samordningsförbundetNorra Bohuslän och Samordningsförbundet
Uddevalla, Orust och Färgelanda.

För att möjliggöraen sammanslagningav de båda samordningsförbundenhar förslag
tillny förbundsordningutarbetats. Inom ramen för detta arbetehar konstaterats, att ett

tilläggbehövergöras i § 16 i nuvarande förbundsordning för Samordningsförbundet
Norra Bohuslän för att tydliggöravad som skall ske med förbundets återstående medel
vid en sammanslagning.

Det kommunalabidragettilldet nybildadesamordningsförbundet fr.o.m. 2015 fördelas
på de medverkandekommunernaenligt bilagdredovisning. Detta innebär för Lysekils
kommuns del utifrån föreslagen fördelningsmodell en ökning från 182 tkr 2014 till
212 tkr 2015. Denna ökning kommer att beaktas ibudgetarbetetför 2015.

Samtidigt har presidiernaför de båda samordningsförbunden framfört önskemålom

att det nybildadesamordningsförbundet tillförsytterligare medel med 1 mnkr 2015
varavkommunernaska bidramed 250 tkr. Enligt förslaget ska dessa medel i
huvudsak riktas tillåtgärder i arbetetmed unga personer i utanförskap. För Lysekils
kommuns del innebär detta ett utökat anslag med 26 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-04-01

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna föreslagen förändring i gällande
förbundsordning för SamordningsförbundetNorra Bohuslän, § 16, där villkorenför
överföring av eget kapital och egendom tillett utvidgat samordningsförbundregleras.

Kommunfullmäktigebeslutargodkänna att SamordningsförbundetNorra Bohuslän
utvidgas med kommunernaUddevalla, Orust och Färgelanda och samtidigtbyter
namn tillSamordningsförbundetVäst.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna den nya förbundsordningen för
SamordningsförbundetVäst.

Kommunfullmäktigebeslutaratt detta beslutvillkorasmed att övriga parter fattar
motsvarandebeslut.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutarmeddela samordningsförbundet, att kommunen inte
motsätter sig en utökning av anslaget tillförbundet under 2015 enligt presidiernas
förslag under förutsättning att samtliga parter ställer sig bakom detta.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
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Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 64 
 
SAMVERKAN MED SOTENÄS KOMMUN OM GYMNASIE- OCH 
VUXENUTBILDNING 
Dnr: LKS 2013-239-610 
 
Lysekils kommun har sedan år 1998 i samarbete med Sotenäs kommun bedrivit 
gymnasieutbildning inom ramen för en gemensam nämnd, Lysekil-Sotenäs 
gymnasienämnd. År 2010 utökades nämndens verksamhetsområde med 
vuxenutbildningen. Sotenäs kommun har under år 2013 sagt upp samverkansavtalet 
om en gemensam nämnd. 
 
Sotenäs kommun har genomfört en utredning om hur och i vilka former kommunens 
gymnasie- och vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden.  
 
Sotenäs beslut att vuxenutbildningen ska återgå till den egna kommunen får till följd, 
att Lysekils kommun måste överväga placeringen av ansvaret för denna verksamhet. 
Vid en förlängning av avtalet om en gemensam nämnd året ut kan denna endast 
ansvara för gymnasieutbildning. Det är förvaltningens bedömning att det då är mer 
fördelaktigt för Lysekils kommun att fullt ut avsluta samarbetet kring en gemensam 
nämnd per 1 juli 2014 och att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kvarstår som 
ansvarig nämnd för Lysekils kommuns verksamheter resterande del av 2014. Den 
framtida politiska styrningen av gymnasie- och vuxenutbildningen i Lysekils kommun 
kan lämpligen prövas inför kommande mandatperiod. 
 
Lysekils kommun ser positivt på Sotenäs förslag att utarbeta ett samverkansavtal 
mellan kommunerna kring gymnasieutbildningen och samtal kring ett sådant arbete 
har påbörjats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-01 
 
Yrkanden 
 
Jan-Olof Johansson (S) och Christer Hammarqvist (C): endast bifall till 
förvaltningens förslag till kommunstyrelsen om uppdrag att ta fram ett 
samverkansavtal för gymnasieutbildning. 
 
Mats Karlsson (M) och Kent Olsson (M): meddela Sotenäs kommun att kommunen är 
villig att förlänga avtalet om en gemensam gymnasienämnd från 1 juli 2014 till 31 
december 2015 under förutsättning att Sotenäs kommun fattar motsvarande beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar meddela Sotenäs kommun att kommunen är villig att 
förlänga avtalet om en gemensam gymnasienämnd från 1 juli 2014 till 31 december 
2015 under förutsättning att Sotenäs kommun fattar motsvarande beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Sotenäs 
kommun utarbeta ett förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning. 
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§ 64

SAMVERKANMED SOTENÄSKOMMUN OM GYMNASIE- OCH
VUXENUTBILDNING
Dnr: LKS 2013-239-610

Lysekilskommun har sedan år 1998 i samarbetemed Sotenäs kommun bedrivit
gymnasieutbildninginom ramen för en gemensam nämnd, Lysekil-Sotenäs
gymnasienämnd.År 2010 utökades nämndens verksamhetsområdemed
vuxenutbildningen.Sotenäs kommun har under år 2013 sagt upp samverkansavtalet
om en gemensam nämnd.

Sotenäs kommun har genomfört en utredning om hur och i vilkaformer kommunens
gymnasie-och vuxenutbildningska bedrivas i framtiden.

Sotenäs beslutatt vuxenutbildningenska återgå tillden egna kommunenfår tillföljd,
att Lysekilskommun måste överväga placeringenav ansvaret för denna verksamhet.
Vid en förlängningav avtalet om en gemensam nämnd året ut kan denna endast
ansvara för gymnasieutbildning.Det är förvaltningens bedömningatt det då är mer

fördelaktigt för Lysekilskommun att fullt ut avsluta samarbetetkring en gemensam
nämnd per 1 juli 2014 och att gymnasie-och vuxenutbildningsnämndenkvarstår som

ansvarig nämnd för Lysekilskommuns verksamheterresterande del av 2014. Den
framtidapolitiskastyrningen av gymnasie-och vuxenutbildningeni Lysekilskommun
kan lämpligen prövas inför kommandemandatperiod.

Lysekilskommun ser positivt på Sotenäs förslag att utarbetaett samverkansavtal
mellan kommunernakring gymnasieutbildningenoch samtal kring ett sådant arbete
har påbörjats.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-04-01

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S) och Christer Hammarqvist (C): endastbifalltill
förvaltningens förslag tillkommunstyrelsenom uppdrag att ta fram ett
samverkansavtalför gymnasieutbildning.

Mats Karlsson (M) och Kent Olsson (M): meddela Sotenäs kommun att kommunen är
villigatt förlänga avtaletom en gemensam gymnasienämndfrån 1 juli 2014 till31
december2015 under förutsättning att Sotenäs kommun fattar motsvarandebeslut.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutarmeddela Sotenäs kommun att kommunen är villigatt
förlänga avtalet om en gemensam gymnasienämndfrån 1 juli 2014 till31 december
2015 under förutsättning att Sotenäs kommun fattar motsvarandebeslut.

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt förvaltningen att i samarbetemed Sotenäs
kommun utarbetaett förslag tillsamverkansavtalför gymnasieutbildning.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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Beslutet skickas till 
 
Sotenäs kommun 
Kommunledningskontoret 
Förvaltningschef Campus Väst 
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Beslutet skickastill

Sotenäs kommun
Kommunledningskontoret
FörvaltningschefCampus Väst

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 65 
 
AKTIEÄGARAVTAL FÖR FYRSTADS FLYGPLATS AB  
Dnr: LKS 2014-78-106 
 
Styrelsen i Fyrstads Flygplats AB har beslutat att se över det konsortialavtal, daterat 
juni 1996, som finns för FFAB och som reglerar samverkan mellan parterna. Bolagets 
huvudsakliga uppdrag är oförändrat. 
 
Bolaget har informerat kommunen om nödvändigheten av att föreslagna förändringar 
i aktieägaravtalet behöver godkännas under 1:a halvåret 2014 för att inte äventyra vad 
som anges i motiv för föreslagna förändringar i §§ 4 och 5. Vid samtal med bl.a. VD 
och Vänersborgs kommun har framkommit att tidplanen för kommunernas 
behandling av det reviderade aktieägaravtalet är snäv. Samtidigt har framkommit 
behov av ytterligare revideringar samt även förändringar i bolagsordningen kopplad 
till förändrad lagstiftning. Förvaltningen förordar, att fullmäktige av tidsmässiga skäl 
behandlar föreliggande förslag i april och att ytterligare revideringar av 
aktieägaravtalet och bolagsordning får behandlas senare under året av respektive 
fullmäktige och en extra bolagsstämma. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-03 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat förslag till aktieägaravtal för 
Fyrstads Flygplats AB. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§65

AKTIEÄGARAVTALFÖR FYRSTADSFLYGPLATSAB
Dnr: LKS 2014-78-106

Styrelsen i Fyrstads FlygplatsABhar beslutatatt se över det konsortialavtal, daterat
juni 1996, som finns för FFABoch som reglerarsamverkanmellan parterna. Bolagets
huvudsakliga uppdrag är oförändrat.

Bolaget har informeratkommunen om nödvändigheten av att föreslagnaförändringar
i aktieägaravtaletbehövergodkännasunder 1:a halvåret 2014 för att inte äventyravad
som anges i motiv för föreslagnaförändringar i §§ 4 och 5. Vid samtal med bl.a. VD
och Vänersborgs kommun har framkommitatt tidplanen för kommunernas
behandlingav det revideradeaktieägaravtaletär snäv. Samtidigt har framkommit
behovav ytterligare revideringarsamt även förändringar i bolagsordningenkopplad
tillförändrad lagstiftning.Förvaltningen förordar, att fullmäktige av tidsmässiga skäl
behandlarföreliggande förslag i april och att ytterligare revideringarav

aktieägaravtaletoch bolagsordning får behandlassenare under året av respektive
fullmäktige och en extra bolagsstämma.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-04-03

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna reviderat förslag tillaktieägaravtalför
Fyrstads FlygplatsAB.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 66 
 
INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENS RAPPORT ÖVER EJ 
VERKSTÄLLDA BESLUT 4:E KVARTALET 2013 
Dnr:  LKS 2013-451-701 
 
Individ- och myndighetsnämnden har upprättat rapport till socialstyrelsen över ej 
verkställda beslut 4:e kvartalet 2013. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 
Individ- och myndighetsnämndens beslut 2014-02-13, § 52 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 66

INDIVID_-_OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORT ÖVEREJ
VERKSTALLDABESLUT 4:E KVARTALET2013
Dnr: LKS 2013-451-701

Individ-och myndighetsnämndenhar upprättat rapport tillsocialstyrelsen över ej
verkställdabeslut4:e kvartalet 2013.

Bestlutsunderlag

Socialförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-04
Individ-och myndighetsnämndensbeslut2014-02-13, § 52

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 67 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET 
Dnr: LKS 2013-262-105 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att hela nationaldagen görs till 
en folkfest, bl.a. tidigarelägga det traditionella firandet och att middag anordnas för 
nya kommuninvånare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29, § 102 att remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår det att det är mycket bra och välkomnande 
förslag och det liknar de nationaldagsfirande som sker i andra kommuner. Men en 
utökning av firandet medför även en ökning av kostnaderna.  
I nuläget är det fritidsenheten och allmänkultur som ansvarar för nationalfirandet till 
en mycket begränsad budget. 
 
Näringslivsenhetens uppfattning är också positiv. Men med kommunens ansträngda 
ekonomi är det viktigt att en analys av värdet som skapas och relation till en 
kostnadsökning sker innan ett slutgiltigt beslut tas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-08-09 
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-08-29, § 102 
Protokoll från bildningsnämnden 2013-10-22, § 92 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-03-04 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-11 
Ledningsutskottets protokoll 2014-03-19, § 56 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utreda kostnaderna och formerna för ett utökat 
nationaldagsfirande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört och 
med ovanstående åtgärd anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§67

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTUTÖKANATIONALDAGSFIRANDET
Dnr: LKS 2013-262-105

Ett medborgarförslaghar kommit in 2013-08-09om att hela nationaldagengörs till
en folkfest,bl.a. tidigarelägga det traditionellafirandet och att middag anordnas för
nya kommuninvånare.

Kommunfullmäktigebeslutade2013-08-29,§ 102 att remittera medborgarförslaget
tillkommunstyrelsenoch bildningsnämnden.

Avbildningsnämndensyttrande framgår det att det är mycketbra och välkomnande
förslag och det liknarde nationaldagsfirandesom sker i andra kommuner. Men en

utökning av firandet medför även en ökning av kostnaderna.
I nuläget är det fritidsenheten och allmänkultursom ansvarar för nationalfirandettill
en mycket begränsadbudget.

Näringslivsenhetensuppfattning är också positiv. Men med kommunens ansträngda
ekonomi är det viktigtatt en analys av värdet som skapas och relation tillen

kostnadsökningsker innan ett slutgiltigtbesluttas.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-08-09
Protokoll från kommunfullmäktige2013-08-29,§ 102
Protokoll från bildningsnämnden2013-10-22, § 92
Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-03-04
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-03-11
Ledningsutskottets protokoll 2014-03-19,§ 56

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt utreda kostnadernaoch formernaför ett utökat
nationaldagsfirande.

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört och
med ovanståendeåtgärd anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 68 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRSÖKA FÅ HIT FÄRJEREDERIET 
FJORD LINE 
Dnr: LKS 2014-06-109 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2014-01-02 om att Lysekils kommun ska försöka 
få färjerederiet Fjord Line att etablera sig i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30, § 12 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Näringslivsenhetens anser att det är ett bra förslag. Frågan om fartygstrafik till 
hamnen hanteras primärt av Lysekils Hamn AB. Näringslivsenheten har tidigare 
bistått Lysekils Hamn AB med att föröka få passagerartrafik till Lysekil. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-01-02 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-01-30, § 12 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-03-05 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-11 
Ledningsutskottets protokoll 2014-03-19, § 57 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt näringslivsenheten att kontakta Lysekils 
Hamn AB för att tillsammans undersöka möjligheterna att få rederiet Fjord Line att 
etablera passagerartrafik till Lysekil. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningen anfört och 
med ovanstående åtgärd anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§68

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTFÖRSÖKA FÅ HITFÄRJEREDERIET
FJORD LINE
Dnr: LKS 2014-06-109

Ett medborgarförslaghar kommit in 2014-01-02 om att Lysekilskommun ska försöka
få färjerederietFjord Line att etablera sig i kommunen.

Kommunfullmäktigebeslutade2014-01-30, § 12 att remittera medborgarförslagettill
kommunstyrelsen.

Näringslivsenhetensanser att det är ett bra förslag. Frågan om fartygstrafiktill
hamnen hanteras primärt av LysekilsHamn AB.Näringslivsenhetenhar tidigare
biståttLysekilsHamn AB med att föröka få passagerartrafiktillLysekil.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-02
Protokoll från kommunfullmäktige2014-01-30, § 12

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-03-05
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-03-11
Ledningsutskottets protokoll 2014-03-19,§ 57

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt näringslivsenhetenatt kontakta Lysekils
Hamn AB för att tillsammansundersöka möjligheternaatt få rederiet Fjord Line att
etablera passagerartrafiktillLysekil.

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisningtillvad förvaltningen anfört och
med ovanståendeåtgärd anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 69 
 

MOTION OM ATT LÄMNA FYRSTADS FLYGPLATS 
Dnr: LKS 2014-32-107 
 
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2014-01-27 föreslagit att Lysekils kommun lämnar 
ägarskapet i Fyrstads Flygplats AB och säljer de aktier som kommunen har. 
 
Lysekils kommun är sedan lång tid delägare i Fyrstads Flygplats AB. Kommunens 
ägarandel uppgår till 1 procent och kommunen har en ersättarplats i styrelsen. 
 
Gällande aktieägaravtal sträcker sig fram till 2014-06-30. Förslag till reviderat 
aktieägaravtal har överlämnats till ägarkommunerna under våren och är under 
beredning. 
 
Om någon av ägarna vill lämna bolaget skall enligt gällande aktieägaravtal 
uppsägning ske senast ett år innan avtalet löper ut. Om Lysekils kommun hade velat 
lämna samarbetet vid halvårsskiftet i år skulle avtalet således ha sagts upp före  
2013-06-30. Eftersom detta inte har skett har en ny avtalsperiod inträtt som löper 
fram till 2017. Frågan om att lämna bolaget får således åter aktualiseras under våren 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-04-01 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad kommunledningskontoret 
anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§69

MOTION OM ATTLÄMNA FYRSTADSFLYGPLATS
Dnr: LKS 2014-32-107

Inge Löfgren (MP) har i en motion 2014-01-27 föreslagit att Lysekilskommun lämnar
ägarskapet i Fyrstads FlygplatsAB och säljer de aktier som kommunenhar.

Lysekilskommun är sedan lång tid delägare i Fyrstads FlygplatsAB. Kommunens
ägarandel uppgår till 1 procent och kommunenhar en ersättarplats i styrelsen.

Gällande aktieägaravtalsträcker sig fram till2014-06-30.Förslag tillreviderat
aktieägaravtalhar överlämnats tillägarkommunernaunder våren och är under
beredning.

Om någon av ägarnavilllämna bolaget skall enligt gällande aktieägaravtal
uppsägning ske senast ett år innan avtalet löper ut. Om Lysekilskommun hade velat
lämna samarbetetvid halvårsskiftet i år skulle avtalet således ha sagts upp före
2013-06-30.Eftersom detta inte har skett har en ny avtalsperiod inträtt som löper
fram till2017. Frågan om att lämna bolaget får således åter aktualiseras under våren
2016.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-04-01

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisningtillvad kommunledningskontoret
anfört anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§70 
 
KOMPLETTERING AV TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM 
MILJÖBALKENS OMRÅDE INOM SOTENÄS, MUNKEDAL OCH 
LYSEKILS KOMMUNER 
Dnr:  LKS 2013-303-406 
 
Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har gemensam utformning av de taxor som 
faller inom miljönämndden i mellersta Bohusläns verksamheter. I miljötaxans bilaga 3 
tabell 1 ”Riskkolumner enligt avgiftsklasser” inplaceras verksamheter i en riskkolumn 
där den årliga bastillsynenstiden framgår. 
 
I befintliga taxor saknas den del i denna tabell och förvaltningen föreslåt att tabellen 
kompletteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljöchefens tjänsteskrivelse 2014-01-31 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän protokoll 2014-02-25, § 9 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner komplettering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, bilaga 3 tabell 1 ” Riskkolumner enligt avgiftsklasser”. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§70

KOMIZLETTERINGAVTAXAFÖR PRÖVN_I_NG OCH TILLSYNINOM
MILJOBALKENSOMRÅDE INOM SOTENAS,MUNKEDALOCH
LYSEKILSKOMMUNER
Dnr: LKS 2013-303-406

Sotenäs, Munkedal och Lysekilskommunerhar gemensamutformning av de taxor som

faller inom miljönämnddeni mellersta Bohusläns verksamheter. I miljötaxansbilaga3
tabell 1 "Riskkolumnerenligt avgiftsklasser" inplacerasverksamheteri en riskkolumn
där den årliga bastillsynenstidenframgår.

I befintligataxor saknas den del i denna tabell och förvaltningen föreslåt att tabellen
kompletteras.

Beslutsunderlag

Miljöchefenstjänsteskrivelse 2014-01-31
Miljönämndeni mellersta Bohuslän protokoll 2014-02-25, § 9

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegodkännerkompletteringav taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkensområde, bilaga3 tabell 1 " Riskkolumnerenligt avgiftsklasser".

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:


