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§ 228
Förlängning av optionsavtal med Seabased Industry AB
Dnr:

LKS 2013-028

Seabased Industry AB (Seabased) inkom 2 december 2016 med en begäran om att
Lysekils kommun förlänger det optionsavtal kommunen upprättat och som ger
Seabased rätt att arrendera eller köpa mark på Grötö.
I dialogmöten mellan parterna har en vilja till att hitta en lösning där alla parters
behov tillgodoses utvecklats. Det har blivit tydligt att denna process behöver mer tid
och därför ser förvaltningen positivt på att förlänga avtalet i enlighet med Seabaseds
önskemål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-08, med bilaga.
Yrkande
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Christoffer Zakariasson (SD): Avslag till förvaltningens förslag
Proposition
Ordförande ställer proposition på Lars Björnelds förslag mot Christoffer
Zakariassons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars
Björnelds förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga optionsavtalet med Seabased Industry AB
med tre månader, till och med 31 mars 2017.
Protokollsanteckning
Yngve Berlin (K) begär att få lämna en anteckning till protokollet, ordförande
godkänner begäran.
”Vi godkänner att optionsavtalet förlängs men vill till protokollet markera vårt
motstånd till att detta skulle kunna resultera i att vi säljer strategisk kommunal
mark.
Tjänsteskrivelsen avslutas med ”att kommunen under förlängningen (3 månader)
förväntas presentera förslag på köpeavtal”. Det vill vi varna för. Ett arrendeavtal
med utebliven produktion är illa nog och blockerar andra möjligheter, men en
försäljning utan garanti för nya arbetstillfällen skulle vara en katastrof.
Ett bättre alternativ till att rakt av godkänna en förlängning av avtalet, vore att
skriva ett nytt med enbart möjlighet till arrende, tills produktionen kan bevisa att
den håller vad den lovar.”
Reservation
Christoffer Zakariasson (SD) anmäler blank reservation.
Beslut skickas till
Seabased Industry AB
Kommunstyrelseförvaltningen
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