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2019-11-07

Tid och plats

Torsdagen den 7 november 2019 kl 09.00 – 12.30
i Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter

Lars Björneld (L), ordförande
Ulf Hanstål (M), vice ordförande
Roger Siverbrant (S)
Lars Nielsen (C) §§ 168-172, 174-193
Linn Nielsen (C) ersätter Lars Nielsen § 173
Avalon Falcon (MP)
Mikael Wennergren (LP)
Bo Gustafsson (LP)
Tommy Westman (SD)
Leif Ahl (K)

Ersättare

Siv Linnér (S)
Christin Gustafsson Tallberg (S)
Jonas Hoffman (LP) §§ 168-186
Linn Nielsen (C), §§ 168-172, 174-193
Wictoria Insulan (M)

Tjänstemän och
övriga närvarande

Per Garenius, förvaltningschef
Anna Wigell, avdelningschef plan och bygg
Linda Wising, verksamhetsutvecklare
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 168-180
Frans Arneng, byggnadsinspektör, §§ 168-177
Sandra Pettersson, byggnadsinspektör, §§ 168-177
Christian Wrangmo, avdelningschef fastighet och service, §§ 178-193
Margareta Govik, t.f. avdelningschef mark och gata, §§ 179-193
Frida Mellgren, planhandläggare, §§ 174-180
Daniel Jacobs, förvaltningsekonom, §§ 183-186

Jäv

Lars Nielsen (C) § 173

Paragrafer

168-193

Sekreterare
Ordförande
Justerare

……………………………………………………….
Madelene Johansson
……………………………………………………….
Lars Björneld
……………………………………………………….
Ulf Hanstål
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Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.
Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från sammanträde

2019-11-07

Datum då protokoll justerades

2019-11-18

Datum då justeringen publiceras

2019-11-18

Datum då publiceringen av justeringen upphör

2019-12-10

Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Justerare

…………………………………………………………
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Samhällsbyggnadsnämnd

SBN § 168
Fastställande av dagordning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg
av § 180 och § 193.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SBN § 169

2019-11-07

Dnr A-2019-30

Återrapportering av skötselavtal Gata/Park och hur samarbetet med
Leva i Lysekil AB fungerar
Sammanfattning
Susanne Malm, VD Leva i Lysekil AB, och Per Garenius, förvaltningschef redogör för
hur samarbetet mellan Lysekils kommun och Leva i Lysekil AB fungerar.
Arbetet med nytt samverkansavtal inleddes våren 2018 och ett beslut togs
2019-04-25.
Uppdragsbeskrivningen för samverkan mellan Gata/Park och LEVA i Lysekil AB är
att upprätthålla, utveckla och ta fram strategiskt underlag för en vacker, attraktiv
och hållbar stadsmiljö för såväl boende som besökare till hela Lysekils kommun.
Ett utav LEVAs ägardirektiv är att:
−

Bolaget ska medverka till att utveckla Lysekils kommun till en attraktiv
kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.

LEVAs vision är att:
−

LEVA för framtid och utveckling mot ett tryggt och hållbart samhälle med
kunden i fokus.
o

Med tryggt menar man att möta kundernas och ägarnas krav på
kvalité och hög leveranssäkerhet till en prisvärd nivå. LEVAs tjänster
är grunden till att samhället fungerar och ska vara tillgängliga när
deras kunder avser nyttja dom.

o

Med hållbart menar man ett samhälle där både ekonomiskt tillväxt
och social välfärd förenas med god miljö. I allt de dom gör, ser man
till den långsiktiga samhällsnyttan så att du och jag och kommande
generationer får samma eller bättre möjligheter.

Gemensamma mål för samarbetet är att Lysekils kommun levererar ett varmt och
vackert mottagande oavsett vilken väg du än kommer. Detta mål når man genom att
man i nära samarbete utför uppdraget:
−
−
−
−
−

med hög leverenskvalitet,
med största upplevda kundnytta,
med hög kostnadsmedvetenhet,
med en gemensam kommunikationsplan,
med en ständigt behovsorienterad prioritering av såväl drift som
underhållsåtgärder.

Justerare
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Man arbetar kontinuerligt med:
− ständiga förbättringar och effektiviseringar av arbetsmetoder och processer,
− ömsesidigt förtroende och öppenhet inom ekonomi och arbetsmetodik,
− långsiktig och hållbar gemensam planering avseende
o drift och löpande underhållsåtgärder,
o bekräftade behov av nödvändiga statushöjande åtgärder i eftersatta
områden,
o kontinuerlig uppföljning inom primär kvalitet, produktivitet och
effektivitet.
Uppdraget omfattar drift och underhåll som ska utföras under avtalsperioden 1 maj
2019 till och med 31 mars 2021 i enlighet med detta avtal jämte bilagorna
funktionsbeskrivning och ÄTA-hantering.
Uppdraget är överenskommet enligt de kriterier som fastställdes vid bolagiseringen
2008 då delar av den tekniska förvaltningen införlivades med LEVA i Lysekil AB och
finns specificerat i ”Ägardirektiv för LEVA i Lysekil AB”.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare
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SBN § 170
Anmälningsärende besvärsmål
− Anmäles Mark- och miljööverdomstolens beslut – ger inte prövningstillstånd
för överklagande av mark- och miljödomstolens dom vilken upphäver
byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad på fastigheten
Knarrevik XXXX
Dnr B-2016-272
− Anmäles Mark- och miljööverdomstolens beslut – ger inte prövningstillstånd
för överklagande av mark- och miljödomstolens dom att upphäva
byggnadsnämndens beslut att inte ingripa mot altaner på fastigheten
Knarrevik XXXX
Dnr B-2011-1601 och B-2016-14
− Anmäles mark- och miljödomstolens dom – avslår överklagande av beslut om
bygglov för transformatorstation på del av fastigheten Skaftö-Berg XXXX
Dnr B-2018-519
− Anmäles mark- och miljödomstolens dom – bifaller överklagande av
länsstyrelsens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut att bevilja
bygglov för tillbyggnad av fritidshus på del av Djupedal XXXX
Dnr B-2017-474
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av besvärsmålen som förtecknas i protokollet
2019-11-07, § 170.

Besluten skickas till
Respektive akt

Justerare
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SBN § 171

Dnr B-2019-582

Beslut gällande sanktionsavgift för uppförd mur utan startbesked på
fastigheten Torpet XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser beslut gällande sanktionsavgift för mur uppförd utan startbesked på
fastigheten Torpet XXXX. Fastigheten är belägen inom en detaljplan som antogs
den 24 januari 1974.
Samhällsbyggnadsförvaltningen diarieförde de 3 juli 2019 en anmälan om förnyelse
av startbesked för en bygglovsbefriad komplementbyggnad, ett s.k. attefallshus. I
samband med förnyelse av startbeskedet inkom ett nytt ritningsunderlag. De nya
ritningarna illustrerade med planritning en stödmur runt komplementbyggnaden i
nordlig och västlig riktning samt på fasadritning nord, väster och öster en mur från
1,0 till 1,5 meters höjd. Vid granskning av anmälan om förnyelse av startbeskedet
informerades sökande om att en mur är bygglovspliktig och en enskild ansökan om
bygglov skulle göras för muren.
Uppförandet av muren hade redan påbörjats, och bygglov i efterhand beviljades på
delegation den 14 oktober 2019.
Byggherren har underrättats om att en sanktionsavgift ska tas ut om han inte gör
rättelse, d.v.s. tar bort muren och återställer området, innan frågan om
sanktionsavgift tas upp till behandling. Även sanktionsavgiftens storlek har
kommunicerats till byggherren.
En dom i Mark- och miljööverdomstolen den 8 januari 2014, i ärende P 7235-13, slår
fast att den enda acceptabla formen av rättelse för att undvika en
byggsanktionsavgift är att riva eller återställa det olovligen byggda. Byggherren har i
det aktuella ärendet valt att inte göra rättelse, och har yttrat sig gällande
sanktionsavgiftens storlek.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-27.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen
(2010:900) [PBL], att en sanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap. 12 § 8 plan- och
byggförordningen (2011:338) [PBF] med ett belopp av 7 672 kronor.
Avgiften ska betalas av XXXX och XXXX, med solidariskt betalningsansvar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Upplysningar
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1.
Bilaga
Bilaga 1

Överklagningshänvisning

Beslutet delges
Torpet XXXX

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-11-07

Dnr B-2019-263

Information om tillsynsärende gällande olovlig byggnation på
fastigheten Gamlestan XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ett tillsynsärende gällande olovlig byggnation på fastigheten
Gamlestan XXXX. Byggnationerna består av terraserade altaner med altandäck i
grått kompositmaterial samt med svartlackerat stålräcke med glesa horisontella
stänger, mellan vilka är fäst en svart plastduk. Altanen är också delvis placerad på
kommunal mark som är allmän plats. Även en balkong på byggnaden har försetts
med denna typ av räcke. En helglasad dubbeldörr, med ett utseende främmande för
kulturmiljön, har satts in på byggnadens östra långsida.
Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan 1484-P86-6, antagen
den 22 maj 1986, och vilken ändrades (1484-P96-2) med avseende på bl.a.
byggrätter den 10 augusti 1995.
Detaljplanens första paragraf säger:
Hela bebyggelsemiljön i planområdet (kvartersmark och allmän platsmark)
utgör värdefull kulturmiljö (q).
Detta innebär att förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen
(2010:900) [PBL] gäller:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en
detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
2 kap. 6 § tredje stycket PBL anger att även åtgärder som inte kräver lov ska ta
hänsyn till och skydda kulturvärden:
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader
som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Räcken och staket i denna miljö bör vara glesa spjälstaket av trä, täckmålade i ljusa
kulörer. Man kan jämföra med detaljplanen för de äldre delarna av Fiskebäckskil,
antagen året efter Gamlestanplanen, där man hade funnit att det fanns behov av
reglering av staket inom området:

Justerare
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Inom eller i gräns till med q betecknat område får staket uppföras endast med
stående staketspjälor i täckmålat trä, Det skall utföras glest så att luftspalterna
utgör 40-60 % av ytan.
Gamlestan är riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, där
stadsdelen utgör ursprunget till Lysekils stad. Stadsplansmönstret har en närmast
medeltida form, då husen ligger på långsmala tomter med gavlarna ut mot vattnet,
och smala gaturum mellan fastigheterna. Gamlestan är ett område med blandade
tidsepoker, där tydliga historiska spår synliggörs dels genom bebyggeksens läge,
gatunät, bebyggelsens täthet, husens orientering, hustyper samt dels genom
utformning med materialval, detaljer och kulörer. Vid en inventering av Gamlestan
1992 ansågs området vara ett unikt orört område där man bevarat den ursprungliga
karaktären.
Berörd granne på fastigheten Gamlestan 10:2 har inkommit med klagomål angående
de uppförda altanerna, balkongen samt den nya glasade ytterdörr mot Gamlestan
10:2.
Vid platsbesök 2019-10-30 på Gamlestan 1:20 visar det tydligt att kompositmaterial
har spritt sig i området och förekommer bl.a. på en altan på grannfastigheten
Gamlestan XXXX.
Förvaltningen har nu för avsikt att driva ett tillsynsärende för att stoppa och få bort
främmande material och formspråk från det kulturhistoriskt värdefulla området
Gamlestan.
Nämndens ledamöter och ersättare uppmanas att besöka platsen för att bilda sig en
uppfattning om situationen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Justerare
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SBN § 173

Dnr B-2018-762

Ansökan om bygglov för till-, om- och påbyggnad av befintliga
byggnader, samt ändrad användning till flerbostadshus på fastigheten
Gamlestan XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov för till-, om-, och påbyggnad av befintliga
byggnader, samt ändrad användning till flerbostadshus på fastigheten Gamlestan
XXXX. För fastigheten gäller detaljplan 1484-P2018-2, antagen den 21 juni 2017,
och vilken vann laga kraft den 8 mars 2018.
På fastigheten Gamlestan XXXX ska anläggas en nerfart till det underjordiska
garage som placeras under grannfastigheten Gamlestan XXXX, och vilken har
samma ägare. Detta garage ska betjäna båda fastigheterna XXXX och XXXX, vilka
därmed inte kommer att behöva ta gatuparkeringar i Gamlestan i anspråk.
Den större byggnaden på Gamlestan XXXX byggs om till ett flerbostadshus
med 9 lägenheter i tre våningar med en indragen etagevåning ovanpå detta,
samt gemensamma utrymmen i källaren. Lägenheterna nås via ett trapphus
och loftgångar mot öster. Den lägre byggnaden längs gränsen mot Gamlestan
XXXX byggs om till ett ”stadsradhus” med 4 lägenheter i två våningar.
Yttrande från certifierad tillgänglighetssakkunnig visar att kraven enligt Boverkets
Byggregler uppfylls. Störningsskydd trafikbuller ska utföras i enlighet med
detaljplanens bestämmelser.
Berörda grannar Gamlestan XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX,
XXXX, och XXXX har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars Nielsen (C) i handläggningen av detta ärende.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för till-, om-, och påbyggnad, samt
ändrad användning till flerbostadshus enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § planoch bygglagen (2010:900) [PBL].
Beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga, uppfyller utformnings- och
varsamhetskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses
medföra en betydande olägenhet för omgivningen.
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Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Björn Hindrum, Fronton AB, certifierad t.o.m. 2022-06-18.
Reservation
Leif Ahl (K) anmäler blank reservation.
Krav
För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd
har hållits. Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas.
I detta ärende krävs utsättning. Kontakta kommunens mätenhet 0523 - 61 33 48.
Upplysningar
Åtgärderna får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella
delen av fastigheten. Lovet i sig innebär inget beslut gällande förfoganderätt.
Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits
är 0,5 - 50 prisbasbelopp.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked.
Byggsanktionsavgiften för ibruktagande innan slutbesked erhållits är 0,5 - 50
prisbasbelopp.
I de fall sprängning kan komma att behövas, ska tillstånd hos polismyndigheten
sökas.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbesthantering ska beaktas.
Laga kraft
Ett beslut om bygglov och/eller startbesked vinner laga kraft om det inte har
överklagats vid den tidpunkt som infaller senast av följande:
• Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av
beslutet, eller
• Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.
Verkställbarhet
Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, enligt 9 kap. 42 a §
PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte vunnit laga kraft, görs
verkställandet på byggherrens egen risk.
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Giltighetstid
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte har påbörjats inom två år, och
avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1.
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Överklagningshänvisning
Debiteringsbesked
Kallelse till tekniskt samråd

Beslutet delges
Sökanden
Gamlestan XXXX XXXX, XXXX + överklagningshänvisning, rek. + MB
Beslutet underrättas
Gamlestan XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
Beslutet kungörs
Post- och Inrikes Tidningar
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SBN § 174

Dnr B-2019-559

Ansökan om bygglov för till-, om- och påbyggnad av fritidshus på
fastigheten Lyse-Berga XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov för till-, om-, och påbyggnad av fritidshus på
fastigheten Lyse-Berga XXXX. Fastigheten är belägen inom byggnadsplan 14LYE- 1257, antagen den 18 mars 1965. Den aktuella byggnaden är enligt
sökandens uppgifter uppförd år 1898, och var därmed befintlig när planen
gjordes, men den har inte andra planbestämmelser än de fritidshus som enligt
planen ska uppföras.
Planbestämmelserna säger att man får bygga:
- En huvudbyggnad med högst 80 m2 byggnadsarea, och en byggnadshöjd på
högst 3,5 meter.
- En med huvudbyggnaden sammanbyggd garage- och komplementbyggnad
med högst 20 m2 byggnadsarea och, då dess höjd inte separat anges, en
byggnadshöjd på högst 3,5 meter så att det ansluter till huvudbyggnaden.
Befintlig byggnad har en byggnadsarea på 66,5 m2, och en byggnadshöjd på
4,3 meter vilket innebär en avvikelse på +22 %. Byggnadshöjden avviker således från
planbestämmelserna, och det föreligger därmed inte s.k. ”planenligt utgångsläge”.
Denna avvikelse har aldrig prövats och godkänts på det sätt som avses i 9 kap. 30 §
första stycket 1 b plan- och bygglagen (2010:900 [PBL].
Ansökan innebär att byggnaden förlängs i sydvästlig riktning, byggs till på den
sydöstra långsidan med veranda, byggs på med frontespiser (takkupor) på båda
långsidorna, samt tilläggsisoleras. Byggnaden får då en byggnadsarea på 109,6 m2,
vilket ger en överyta på +37 %. Förlängningen av byggnaden i nedåtsluttning
innebär också att byggnadshöjden ökar ytterligare.
Yttrande föreligger från Bohusläns museum samt en granne. Sökanden har begärt
att få ärendet prövat i befintligt skick.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-22.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 och
31 d §§ plan- och bygglagen (2010:900) [PBL]. Beslutet motiveras med att
byggnaden har en befintlig planavvikelse, och ansökan skulle innebära ytterligare
planavvikelse, vilka varken var för sig eller vid en samlad bedömning kan anses vara
små och förenliga med planens syfte.
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Upplysningar
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1.
Bilagor
Bilaga 1

Överklagningshänvisning

Bilaga 2

Debiteringsbesked

Beslutet delges
Sökanden

+ överklagningshänvisning, rek. + MB

Beslutet underrättas
Lyse-Berga XXXX, XXXX
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SBN § 175

Dnr B-2019-726

Ansökan om bygglov för tillbyggnad, fasadändring, samt ändrad
användning till hotell och konferens, gällande huvudbyggnad på
fastigheten Kyrkvik XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad, fasadändring, samt ändrad
användning från bostadshus till hotell och konferens, gällande huvudbyggnad på
fastigheten Kyrkvik XXXX.
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft den 9 september 1932.
Fastighetens beteckning i planen är CIII, vilket innebär att den enda begränsningen
gällande fastighetens användning enligt planbestämmelserna 8 § d är att den inte får
användas som fabrik eller annan industriell anläggning som inte är hänförlig till
hantverk.
Entrévåningen ska användas för konferenser och som kök, och på den övre våningen
inreds tre hotellrum. Byggnaden byggs till mot sydost, och den där befintliga altanen
utökas något. Tillbyggnad sker även mot nordväst, och en utrymningstrappa från
övre våningen placeras vid det västra hörnet. En utrymningstrappa placeras på
gatufasaden har placerats vid byggnadens västra hörn inåt tomten, samt en
utrymningsväg via taket på en lägre byggnadsdel.
Befintlig byggnad har, liksom flera andra byggnader i området, avvikelser från
gällande planbestämmelser vad avser byggnadshöjd och våningsantal.
De åtgärder för vilka lov söks bedöms vara planenliga.
Räddningstjänsten i mellersta Bohuslän har yttrat sig över brandskyddsbeskrivningen. Berörda grannar Kyrkvik XXXX, XXXX, XXXX, och XXXX har
meddelat att de inte har något att invända mot åtgärderna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 9 kap. 30 a § plan- och bygglagen
(2010:900) [PBL], att den avvikelse från planbestämmelserna vad avser
huvudbyggnadens på fastigheten Kyrkvik XXXX antal våningar och byggnadshöjd är
att anse som en liten avvikelse vilken stämmer med planens syfte. Beslutet
motiveras med att den befintliga byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde, att
den övre våningen inte har fullhöga väggar vid takfoten vilket kan motivera att
jämställa denna med en vind, samt att ingen påtaglig olägenhet för omgivningen kan
anses föreligga.
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Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad, fasadändring, samt
ändrad användning till hotell- och konferens enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen (2010:900) [PBL].
Beslutet motiveras med att åtgärderna är planenliga, uppfyller utformnings- och
varsamhetskraven, kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses
medföra en betydande olägenhet för omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden noterar byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Björn Wångsell, Epsilon Byggkonsult AB, certifierad t.o.m. 2021-12-07.
Krav
För att få påbörja åtgärden krävs att startbesked lämnats efter att tekniskt samråd
har hållits. Vid det tekniska samrådet kommer kontrollplanen att fastställas.
I detta ärende krävs inmätning. Kontakta kommunens mätenhet 0523 - 61 33 48.
Upplysningar
Åtgärderna får endast påbörjas om byggherren har förfoganderätt över den aktuella
delen av fastigheten. Lovet i sig innebär inget beslut gällande förfoganderätt.
Byggsanktionsavgiften för att påbörja byggnadsarbeten innan startbesked erhållits
är 0,5 - 50 prisbasbelopp.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän
byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked.
Byggsanktionsavgiften för ibruktagande innan slutbesked erhållits är 0,5 - 50
prisbasbelopp.
I de fall sprängning kan komma att behövas, ska tillstånd hos polismyndigheten
sökas.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbesthantering ska beaktas.
Laga kraft
Ett beslut om bygglov och/eller startbesked vinner laga kraft om det inte har
överklagats vid den tidpunkt som infaller senast av följande:
• Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av
beslutet, eller
• Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.
Verkställbarhet
Ett beviljat bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigast fyra veckor
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, enligt 9 kap. 42 a §
PBL. Har beslutet vid den tidpunkten ännu inte vunnit laga kraft, görs
verkställandet på byggherrens egen risk.
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Giltighetstid
Bygglovet upphör att gälla om byggnadsåtgärden inte har påbörjats inom två år, och
avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1.
Bilagor
Bilaga 1

Överklagningshänvisning

Bilaga 2

Debiteringsbesked

Bilaga 3

Kallelse till tekniskt samråd

Beslutet delges
Sökanden
Beslutet underrättas
Kyrkvik XXXX, XXXX, XXXX, XXXX
Beslutet kungörs
Post- och Inrikes Tidningar
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SBN § 176

Dnr B-2019-543

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Evensås XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Evensås XXXX. Fastigheten är belägen
utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför sammanhållen
bebyggelse. Sökanden har med anledning av ett granneyttrande flyttat placeringen
at den illustrerade husplaceringen längre åt öster, jämfört med ursprunglig ansökan.
Fastigheten har idag en areal på 4.962 m2, och är bebyggd med ett boningshus och
en ladugårdsbyggnad. Tanken är att stycka av cirka 1.600 m2 i den norra delen av
fastigheten, intill väg 785, som en ny bostadstomt.
Platsen omfattas inte av strandskydd. Området omfattas av riksintresse enligt 3 kap.
6 § miljöbalken, gällande friluftsliv. Området omfattas av riksintresse enligt 4 kap.
4 § miljöbalken, högexploaterad kust, vilket innebär att nya bostadsbyggnader ska
ha helårsboendestandard. Inga värdefulla naturtyper eller odlingslandskap påverkas
eller tas i anspråk. Inga kända fornlämningar finns i närheten av den aktuella
fastigheten.
Fastigheten ligger inom område som Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06
betecknas R18. Fastigheten ska anslutas till den gemensamhetsanläggning för VA,
GA:17 Norra Skaftö VA-samfällighetsförening, som är under utbyggnad norr om väg
785. Detta har bekräftats i mejl. Berörda grannar Evensås XXXX, XXXX, och XXXX
har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, att framtida
planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.
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Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att en bullerberäkning
ska genomföras av en ackrediterat sakkunnig innan bygglov kan beviljas.
Upplysningar
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har
meddelats.
Ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats
vid den tidpunkt som infaller senast av följande:
Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av
beslutet, eller
Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.
Giltighetstid
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år
från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 1.
Bilagor
Bilaga 1

Överklagningshänvisning

Bilaga 2

Debiteringsbesked

Beslutet delges
Sökanden
Evensås XXXX

+ överklagningshänvisning, rek. + MB

Beslutet underrättas
Evensås XXXX,
XXXX Beslutet
kungörs
Post- och Inrikes Tidningar
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SBN § 177

Dnr B-2018-162

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker XXXX
Sammanfattning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Åker XXXX. Den aktuella platsen är belägen
utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför sammanhållen
bebyggelse. En tidigare ansökan gällande en tomt benämnd nummer 1 på den södra
delen av fastigheten, meddelades positivt förhandsbesked av byggnadsnämnden den
15 november 2018 § 116. Ansökan omfattade från början två tomter på denna plats,
tomt 2 i sydost, och tomt 3 i nordväst. Tomt 3 har dock utgått ur ansökan.
Den tänkta tomten ska vara cirka 2.500 m2, och ligger i anslutning till en mindre
väg.
Platsen omfattas inte av strandskydd, och heller inte av bestämmelser gällande
Gullmarns naturvårdsområde. På den aktuella platsen fanns enligt tidigare
inventeringar lövskog, men denna är sedan dess avverkad. Kartorna till
naturinventeringar (lövskogsinventering utförd 1994-97) samt naturvårdsplan
stämmer därför inte. Den föreslagna tomten ligger delvis inom riksintresse enligt
4 kap. 4 § miljöbalken, högexploaterad kust.
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan ÖP06 betecknat med R19.
Berörd granne Uteby XXXX har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Nielsen (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Mikael Wennergren (LP): Avslag på förvaltningens förslag.
Avalon Falcon (MP): Bifall till Mikael Wennergrens avslagsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Nielsens förslag.
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) och som svar på ansökan, att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för bostadsbebyggelse, att
byggnationen inte kan anses har någon påverkan på riksintressen, att framtida
planläggning inte försvåras, samt att den inte kan anses medföra en betydande
olägenhet för omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar förhandsbeskedet med att ansökan om
tillstånd för enskilt avlopp ska vara inlämnad till Miljönämnden i mellersta
Bohuslän för att bygglov ska kunna beviljas.
Upplysningar
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har
meddelats.
Ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats
vid den tidpunkt som infaller senast av följande:
Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av
beslutet, eller
Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.
Giltighetstid
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år
från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1.
Bilagor
Bilaga 1

Överklagningshänvisning

Bilaga 2

Debiteringsbesked

Beslutet delges
Sökanden
Beslutet underrättas
Uteby XXXX
Beslutet kungörs
Post- och Inrikes Tidningar
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SBN § 178

Dnr B-2018-485

Beslut om samråd och miljöbedömning av detaljplan för Fossa 1:33,
Rågårdsvik, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan,
upprättat 2019-10-16. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att området
bebyggs med bostäder. Planområdet som idag är obebyggt föreslås planeras för sex
tomter för friliggande enfamiljshus med åretruntstandard i en etapp.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Nielsen (C): Återremiss på samrådshandling Fossa 1:33 gällande b2 samt tillika
tekniska egenskaper som ej bör beskrivas i planhandlingen.
Mikael Wennergren (LP): Återremiss i avvaktan på att strategi tas fram av
förvaltningen för att i markanvisningar och detaljplaner säkra att nya
bostadsområden i Lysekils kommun används för helårsboende.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att
ärendet ska återremitteras.
Ordförande frågar om man kan godkänna Lars Nielsens förslag på återremiss och
finner att samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag på återremiss.
Ordförande frågar om man kan godkänna Mikael Wennergrens förslag på återremiss
och finner att nämnden inte godkänner förslag på återremiss.
Omröstning begärs
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Mikael Wennergrens förslag på återremiss.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att avslå
Mikael Wennergrens förslag på återremiss.
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Ledamot
Lars Björneld (L)
Ulf Hanstål (M)
Roger Siverbrant (S)
Lars Nielsen (C)
Avalon Falcon (MP)
Mikael Wennergren (LP)
Bo Gustafsson (LP)
Tommy Westman (SD)
Leif Ahl (K)
Summa:

Ja-röst

X
X
X
X
4

Nej-röst
X
X
X
X

Avstår

X
5

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar om återremiss för samrådshandling Fossa 1:33 gällande
b2 samt tillika tekniska egenskaper som ej bör beskrivas i planhandlingen.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
Exploatören
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SBN § 179

Dnr B-2019-456

Start-PM detaljplan för Grönskult 1:42 m.fl., Södra Stockevik, Lysekils
kommun
Sammanfattning
Detta start-PM har tagits fram i syfte att informera om detaljplanearbete för
Grönskult 1:42 m.fl, Södra Stockevik samt säkerställa startdatum och därmed vilken
lagstiftning som gäller för detaljplanearbetet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Wennergren (LP): Avslag att start-PM inte beviljas för friskvårdsanläggning
Grönskult 1:42 m.fl.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för förvaltningens förslag.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt
förvaltningens förslag.
Ledamot
Lars Björneld (L)
Ulf Hanstål (M)
Roger Siverbrant (S)
Lars Nielsen (C)
Avalon Falcon (MP)
Mikael Wennergren (LP)
Bo Gustafsson (LP)
Tommy Westman (SD)
Leif Ahl (K)
Summa:

Justerare
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X
X
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner start-PM om detaljplanen för Grönskult 1:42
m.fl, Södra Stockevik.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
Exploatören

Justerare
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SBN § 180
Tillfälliga byggnader Preem
Sammanfattning
Mikael Wennergren frågar förvaltningen om Preem har ansökt om bygglov för
tillfälliga byggnader på Preem. Mats Carlsson informerar att Preem inte har ansökt
om något tillfälligt bygglov.
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SBN § 181
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare för plan och bygg

− Sammanställning av september månads bygglovsärenden och redovisning av
bygglovenhetens delegerade beslut.
− Sammanställning av september månads bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare för färdtjänst

− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst, september 2019.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten
redovisas i protokollet 2019-11-07, § 181.
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SBN § 182
Information investeringar och reinvesteringar
Sammanfattning
Christian Wrangmo, avdelningschef fastighet och service, redovisar för nämnden
pågående arbete på avdelningen och vad som är på gång:
−
−
−
−
−
−
−

Avdelningen som startades den 1 augusti börjar att sätta sig.
Rekrytering av fastighetschef pågår.
Rekrytering av projektledare till bygg och fastighet pågår.
Gullmarsskolan D-huset – dränering mm samt inomhusproblem.
Suterrängplan ska iordningsställas.
Statusbesiktning Bro skola och Skaftö skola kommer att utföras den 12
november av besiktningsmän (el, VVs och bygg) .
Planering pågår av investeringar och reinvesteringar 2020.
Sjukskrivningar på Park och Gata.

Pågående investeringsprojekt
− Projektering av kontaktcenter där byggnationen startar januari 2020. Först
evakueras befintlig verksamhet till tillfällig lokal. Leveranstider och bygglov
styr tidplanen. Invigning den 25 mars 2020.
− Slutbesiktning är gjord av hamnservice men den är fortfarande inte godkänd
p.g.a. grundkonstruktionen.
− Reservkraftverk till Räddningstjänsten är klart för beställning och beräknas
vara klar våren 2020.
− Byggnationen är påbörjad av gångbryggan Valbodalen-Långevik och denna
beräknas vara klar april 2020.
− Vid brygga A i Valbodalen byts den gamla flytbryggan mot en ny.
− Ångbåtsbryggan beräknas vara klar under 2019.
− Byggnationen har påbörjats vid västra kajen i Grundsund och beräknas vara
klar i början av 2020.
− Förprojektering av Fiskhamnskajen pågår. Man ska ta fram ett skissupprag
till arkitekt för att bestämma hur huset ska utformas och användas. Christian
har träffat alla hyresgäster under oktober.
Lars Nielsen önskar att nämnden får slutredovisning på kostnader i samband med
olika projekt t.ex. lekplatsen i stadsparken.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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SBN § 183
Information om vinterväghållning i Lysekils kommun
Sammanfattning
Margareta Govik, tf. avdelningschef mark och gata, informerar nämnden om
nulägesbeskrivning där samtliga tätorter snöröjs och halkbekämpas av LEVA i
Lysekil AB där avtal finns. På landsbygden får man snöröjt på enskilda vägar för
åretruntboende.
Idag räknas Lysekil, Brastad, Grundsund och Fiskebäckskils centrum som tätorter
och nedanstående gäller:
− Snöröjning vid 3 cm.
− Halkbekämpning efter en prioriteringslista.
− Utförare är LEVA i Lysekil AB.
− Kostade säsongen 2018/2019 utöver avtalet 550 tkr (avtalet 1 000 tkr).
− Undantag från ovanstående områden är enligt Lantmäteriet
gemensamhetsanläggningar där kommunen inte har något övergripande
ansvar för underhåll av gator och vägar.
Enskilda vägar:
− 16 distrikt.
− Snöröjning vid 10 cm.
− Endast för permanentboende.
− Det finns prioriterade vägar.
− 100 meter till närmsta större väg (undantag pensionärer).
− Snöröjningen utförs av entreprenörer.
− Kostade säsongen 2018/2019 700 tkr.
Problem vid enskilda vägar:
− Svårt att få tag på röjare – saknas vid två distrikt idag.
− Kostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren.
− Redovisningsmässiga problem.
− Stora traktorer och små vägar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Björneld (L): Ge förvaltningen i uppdrag att se över policyn för
vinterväghållning och återkomma till nämnden för beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om man kan ge förvaltningen i uppdrag att se över policy
för vinterväghållning och återkomma till nämnden för beslut och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Björnelds förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över
policyn för vinterväghållning och återkomma till nämnden för beslut.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen för mark och gata

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SBN § 184

Dnr A-2019-73

Handlingsplan budget i balans 2019
Sammanfattning
I enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper ska en handlingsplan för att nå
budget i balans inkomma senast 30 dagar efter uppföljningsrapporten är tagen i
nämnden. Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse på
2 500 tkr mot budget till och med augusti. I huvudsak handlar det om kostnader som
varit svåra att förutse samt kostnader för outhyrda lokaler, Fjällagården och
evakueringskostnader för fiskhamnens verksamheter. Prognosen för helåret visar en
negativ avvikelse på 3 750 tkr.
Förvaltningen kommer att hantera underskottet enligt följande förslag:
Avdelningarna och enheternas chefer har uppmanats till återhållsamhet och i det korta
perspektivet titta på kostnader och skjuta på inköp till nästa år om det är möjligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har haft budgetmöte med respektive
avdelning för att klarlägga förutsättningar och hantera de poster som vid
uppföljningen inte har överensstämt med budget.
Sedan tidigare förslagna åtgärder finns handlingsplanen ”åtgärder för budget i balans”
där alla åtgärder är genomförda förutom ”uppräknad handläggartaxa” då denna åtgärd
tidigast kan göras 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner handlingsplanen efter uppföljningsrapport
3.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SBN § 185

Dnr A-2019-34

Månadsrapport september 2019 samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper ska nämnderna erhålla
information om ekonomiskt utfall varje månad förutom januari och juli. Information
lämnas här för samhällsbyggnadsnämnden om utfall efter september månad.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 2500 tkr efter 30
september. I denna avvikelse ingår 1400tkr, som belastar avdelningen för mark och
gata, genom en ombokning från pågående investeringsprojekt till drift.
Den negativa avvikelsen dels på intäktssidan för avdelningen mark och gata där
parkeringsavgifter och båtplatsavgifter ännu inte inkommit av förklarliga skäl.
Avdelningen för fastighet avviker negativt p.g.a. Lysegården är fortsatt outhyrd och
fortsatt evakueringskostnader för Fiskhamnskajen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för september 2019 för
samhällbyggnadsförvaltningen.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SBN § 186

Dnr A-2019-126

Budget 2020 plan 2021 och 2022 samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.
Nämnderna ska utgå från styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra
reglementen som styr nämndens verksamheter att ta fram en budget.
Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag.
Budgeten ska säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av
kommunfullmäktige beslutade ramarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31.
Budget nämnd 2020 plan 2021–2022, samhällsbyggnadsnämnd
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg om ytterligare ett
utvecklingsmål: ”Vi tar ansvar för miljön” och att strategin är
”samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för miljön utifrån agenda 2030 och de mål
som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat”.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Björnelds förslag.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att anta budget 2020 plan 2021 och 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga till ytterligare ett utvecklingsmål: ”Vi
tar ansvar för miljön” och att strategin är ”samhällsbyggnadsnämnden tar ansvar för
miljön utifrån agenda 2030 och de mål som kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutat.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SBN § 187

Dnr A-2018-17

Uppföljning intern kontroll 2019, IT-avdelningen,
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att granska följande processer/rutiner under
2019:
• Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan
• Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer) IT-avdelningen
Uppföljningsrapporten redovisar de iakttagelser och brister som framkom vid
granskningen. Inom de områden där det förekom brister har åtgärder föreslagits.
Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan redovisades i en
separat rapport till samhällsbyggnadsnämnden 1 oktober.
Denna redovisning gäller IT-avdelningens granskning av processen/rutinen av
”Lagersaldo för digitala verktyg (iPad och datorer)”.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-24.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av förvaltningens redovisning och godkänner
uppföljningen av den interna kontrollen 2019 samt ger förvaltningen i uppdrag att
vidta förslagna åtgärder.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anders Siljeholm, avdelningschef IT
Kommunrevisionen
Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (42)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd

2019-11-07

SBN § 188
Information om småbåtsutredningen
Sammanfattning
Per Garenius, förvaltningschef, informerar nämnden om småbåtsutredning utförd
av Actea consulting.
En genomlysning genomfördes under hösten 2018 men slutredovisningen av arbetet
uteblev. Huvuddelen av rapporten beskriver läget hösten 2018. En nulägesbild har
identifierats genom ett antal kortare intervjuer som genomfördes september 2019.
Att bedriva småbåtshamnsverksamhet tillhör egentligen inte en kommuns
kärnverksamhet. Dock är kustsamhällena i många fall uppbyggda runt hamnar och
dess kringliggande verksamheter och turismen som når samhällena genom båt- och
husbilsbesök är en viktig faktor i respektive kommuns verksamhet.
Om kommunen ska lyckas med att nå målbild behöver det fattas ett par strategiska
inriktade beslut och utifrån det genomföras ett utvecklingsarbete avseende:
− inriktning och organisering av arbetet,
− strategiska val avseende geografiska områden,
− modernisera och effektivisera erbjudanden och rutiner för såväl gästande
båtar och husbilar som de fasta båtplatserna kommunen tillhandahåller.
Rekommendationer om övergripande inriktningsbeslut
− Organisera verksamheten i en enhet (administration, skötsel och service) och
med fördel med placering i södra hamnen. Detta ger en bättre förutsättning
för att kunna hålla ihop, leda och styra samt bättre bevaka verksamheten.
− En huvudman för alla kunder, detta gäller även ångbåtskajens verksamhet.
En väg in, principen kommer att medföra en upplevd kvalitetshöjning hos
slutkund och även internt.
− Ekonomi, ett större investeringsbehov föreligger och detta behöver
genomföras med avsikt att komma ikapp eftersattheten och för att kunna
utveckla anläggningarna framåt. Dessutom rekommenderas att se över
taxorna för båtplatser och vinterförvaringsplatser med avsikt att hamna på
en marknadsmässig nivå.
− E-service, ett modernt e-servicepaket i kombination med att behålla den
mänskliga servicekontakten är en framgångsfaktor för att nå målbilden.
Inriktningsbeslut samt övriga rekommendationer per område
− Fasta båtplatser
o Se över hamnanläggningarna för att nå en medelgod marknadsnivå.
Verksamheten kan behållas eller driftas i extern regi, detta kräver en
separat analys. Först behövs dock hamnanläggningarna ses över.
o Se över upptagning och sjösättningsprincipen och erbjud fasta tider.
Utöver detta få slutkund beställa egen kranbil.
o En justerad taxa till en marknadsmässig nivå skulle ge en hel del
extra intäkter som kan användas för att öka service och kvalitet samt
bidra till reparation och underhåll samt investeringar framöver.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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−

Uppställningsplatser
o Utveckla befintliga uppställningsplatser för att erbjuda ett bättre
erbjudande till husbilsturismen. Den interna bedömningen är att med
små enkla medel kan detta kvalitativt upplevas som en klar
förbättring och skapa bättre förutsättningar för ökade intäkter.

−

Gästhamn
o Se över hamnanläggningarna för att nå en medelgod marknadsnivå.
o Överväg en ännu större koncentration till södra kajerna. Det finns en
inbyggd svårighet att med små medel bedriva gästhamnsverksamhet i
flera hamnar samtidigt.
o Utveckla e-service.
o Upprätta en gästhamnsfokuserad intressentgruppering som leds av
kommunen där köpmannaföreningen och direkt påverkade lokala
näringsidkare tillsammans med kommunen fortlöpande kan driva
kvalitetsfrågan framåt och tillsammans verka för att arbeta mot
uppställd målbild som norra Bohusläns bästa småbåtshamn.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SBN § 189

Dnr A-2019-123

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Sammanfattning
Riktlinjen för färdtjänst och riksfärdtjänst har uppdaterats. Riktlinjen förklarar
färdtjänstlagen, uttalande från förarbeten och rättspraxis. De tar också upp det
regelverk utöver lagen som Lysekils kommun beslutat samt rutiner och
tillvägagångssätt hur ärenden om färdtjänst, riksfärdtjänst och arbetsresor ska
handläggas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25.
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
uppdaterade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige inklusive handling

Justerare
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SBN § 190

Dnr A-2019-127

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdeskalender 2020
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för
samhällsbyggnadsnämnden 2020 enligt nedan.
Datum

Sammanträdet börjar kl 09.00

30 januari

Borgmästaren

20 februari (årsredovisning)

Borgmästaren

30 mars (U1)

Borgmästaren (måndag)

30 april

Borgmästaren

2 juni (U2)

Borgmästaren (tisdag)

25 juni

Borgmästaren

27 augusti

Borgmästaren

5 oktober (U3)

Borgmästaren (måndag)

5 november (nämndsbudget)

Borgmästaren

17 december

Borgmästaren

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag 2019-10-31.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för
samhällsbyggnadsnämnden år 2020.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare
Samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare befordran till berörda

Justerare
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SBN § 191
Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg
informerar
Ärendet utgår.

Justerare
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SBN § 192
Anmälningsärenden
Sammanfattning

− Protokollsutdrag LKS 2019-09-04, § 123 – Instruktion för förvaltningschefer
i Lysekils kommun
− Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 83 – Reviderat reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden
− Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 80 – Komplettering av
exploateringsbudget
− Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 81 – Kompletterande beslut,
markförvärv Norra Tronebacken
− Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 93 – Svar på motion om fler bostäder i
Lysekils kommun genom VA-utbyggnad
− Protokollsutdrag LKF 2019-09-18, § 84 – Riktlinjer för ett strukturerat
arbetsmiljöarbete
− Protokollsutdrag LKF 2019-10-09, § 147 LKS – Yttrande över revisorernas
granskningsrapport avseende kommunens fastighetsunderhåll
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som
förtecknas i protokollet 2019-11-07, § 192.

Justerare
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SBN § 193
Policy för helårsboende
Mikael Wennergren efterfrågar information om policy för helårsboende i Lysekils
kommun. Förvaltningen informerar att man till mötet den 12 december kan bjuda in
tjänsteman som kan informera om boendestrategin.
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