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Tid och plats  Torsdagen den 12 december 2019 kl 09.00 – 11.35 
i Borgmästaren 

Beslutande  
Ledamöter 
 

Lars Björneld (L), ordförande  
Wictoria Insulan (M) ersätter Ulf Hanstål (M), vice ordförande  
Roger Siverbrant (S) 
Lars Nielsen (C), §§ 194–202, 204–215 
Linn Nielsen (C) ersätter Lars Nielsen (C) § 203 
Avalon Falcon (MP) 
Mikael Wennergren (LP)  
Bo Gustafsson (LP), §§ 194–204, 206–215 
Linn Nielsen (C) ersätter Bo Gustafsson (LP) § 205 
Tommy Westman (SD) 
Leif Ahl (K) 

 
Ersättare 
 

 
Siv Linnér (S) 
Jonas Sjölin (S) 
Linn Nielsen (C), §§ 194–202, 204, 206–215 
 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäv 

Per Garenius, förvaltningschef 
Anna Wigell, avdelningschef plan och bygg 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare 
Michael Johansson, avdelningschef hållbar utveckling, § 194 
Magnus Eriksson, trafikingenjör, § 194 
Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 194–203 
Sandra Pettersson, byggnadsinspektör, § 194 
Frida Mellgren, planhandläggare, §§ 198–203 
Stina Norén, planarkitekt, §§ 198–203 
Jeanette Almroth, mark- och exploateringsingenjör, § 204–205 
Mynta Sandberg, mark- och exploateringsingenjör, § 204–205 
Susanna Regnér, mark- och exploateringsingenjör 204–205 
Mikael Lennartsson Skarp, samordnare § 204–205 
 
Lars Nielsen (C), § 203 
Bo Gustafsson (LP), § 205 

 
Paragrafer 
 

194–215 

 
Sekreterare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Lars Björneld 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Roger Siverbrant 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Samhällsbyggnadsnämnd 

2019-12-12 

2019-12-18 

2019-12-18 

2020-01-09 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 194  

Information 
Lysekils grönstrategi 
Michael Johansson, avdelningschef hållbar utveckling, informerar nämnden om 
grönstrategi. Lysekils kommuns grönstrategi handlar om att skapa en gemensam 
bild av vilka typer av tätorter och övriga bebygga miljöer man vill bo och leva i. I 
workshops och medborgardialoger som genomförts i samband med framtagandet av 
strategin framgår att man vill ha en tätort som uppmuntrar till möten, rörelser, 
konstuttryck, naturupplevelser och lek.  

Syftet med Lysekils grönstrategi: 
− Bidra till stoltare och nöjdare invånare och turister. 
− Bidra till att Lysekil blir en mer attraktiv stad att bo i och flytta till. 
− Inventera och bidra till utveckling av befintliga och outnyttjade resurser i 

form av ex friluftsområden, lekplatser och vandringsleder. 
− Vara ett tematiskt tillägg till att översiktsplanen och ett underlag till andra 

strategiska planer och detaljplaner. 

Huvudmål 
− Man tar tillvara på, utvecklar och nyttjar utemiljöns samhällsekonomiska 

värde. 

Delmål 1 
− Man förvaltar och nyttjar våra mark- och naturresurser på ett hållbart sätt. 

Delmål 2 
− Man ska bli Sveriges friluftskommun. 

Delmål 3 
− Våra bebyggda miljöer främjar människors hälsa. 

Delmål 4 
− Man skapar levande mötesplatser genom delaktighet och kultur.  

Parkeringsstrategi 
Magnus Eriksson, trafikingenjör, informerar nämnden om parkeringsstrategin för 
Lysekils kommun.  

Parkeringsstrategin ska 
− Stötta en hållbar samhällsutveckling. 
− Göra stadskärnorna attraktiva att bo och leva i. 
− Realisera de måldokument kommunen har 
− Vara ett reviderbart dokument. 
− Bygga på aktuella mätningar. 

Information/dialog vid dagens möte  
− Beläggning – allmänheten har tillgång till 1843 P-platser i Lysekil, i 

Grundsund har allmänheten tillgång till 433 P-platser och i Fiskebäckskil 
445 P-platser. 

− Infartsparkering 
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− Parkeringsnorm  
o Nuvarande norm saknar parkeringstal för cykel. 
o Cykelåtgärder ska löna sig. 
o Mobilitetslösningar ska löna sig, om genomförandet är rimligt i 

Lysekils kommun. 

− Avgifter 
o Ger inkomst för att driva verksamheten ex. P-automater, P-

övervakning m.m. 
o Bästa sättet för att skapa omsättning på parkeringar. 
o Morot eller piska att använda andra färdmedel. 
o Förändrar resvanor. 

− Framtid – vart vill vi? 
o Förtäta stadskärnorna – Lysekils kommun ska växa =  

färre p-platser. 
o Attraktiva stadskärnor, promenadstråk och grönytor =  

färre p-platser. 
o Anlägga cykelbanor och cykelparkeringar för miljöns skull =  

färre p-platser. 
o Hållbart resande. 
o Evenemangsstad. 

Bohusläns museums stöd i kulturmiljöfrågor till kommuner 

Mats Carlsson, stadsarkitekt, informerar nämnden om att Bohusläns museum har i 
mejl den 13 november 2019 informerat kommunerna inom sitt ansvarsområde om 
att man på grund av minskade resurser för år 2020 inte längre kommer att kunna 
svara på remisser i förhandsbeskeds- och bygglovsärenden på samma sätt och i 
samma omfattning som tidigare. 

Beskedet aktualiserar frågan om huruvida Lysekils kommun bör ha en egen och 
permanent resurs med bebyggelseantikvarisk fackkompetens. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar informationen till protokollet.  
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§ 195  

Anmälningsärenden besvärsmål 
− Anmäles mark- och miljödomstolens dom – bifaller överklagande av 

länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om bygglov för fyra 
flerbostadshus på fastigheterna Gamlestan xxxx, xxxx, xxxx och xxxx 

− Anmäles länsstyrelsens beslut – avslår överklagande av byggnadsnämndens 
beslut om marklov och startbesked för schaktning på fastigheten Lönndal 
xxxx 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av besvärsmålen som förtecknas i protokollet 
2019-12-12, § 195.  

Beslutet skickas till 
Respektive akt 
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§ 196 Dnr B-2019-740 
        B-2019-741 

Beslut gällande sanktionsavgift för uppfört plank och växthus utan 
startbesked på fastigheten Brastads-Lycke XXXX  
 
Ärendet avser beslut gällande sanktionsavgift för plank och växthus uppförd utan 
startbesked på fastigheten Brastads-Lycke xxxx. Fastigheten är belägen inom en 
detaljplan som antogs den 3 februari 1959.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen diarieförde de 12 december 2018 ett tillsynsärende 
gällande plank och växthus som uppförts utan att startbesked hade sökt eller meddelats. 
Efter kontakt med fastighetsägaren sökte denne bygglov i efterhand för plank och 
anmälan i efterhand för växthus. Berörda grannar har lämnade medgivande till åtgärden. 
 
Bygglov för plank beviljades i efterhand på delegation den 5 november 2019.  
Startbesked till anmälan gällande växthus meddelades i efterhand på delegation den 5 
november 2019.  
 
Byggherren har underrättats om att en sanktionsavgift ska tas ut om en rättelse inte görs, 
d.v.s. tar bort planket och växthuset, 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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-27. 

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].  
 
Förvaltningens förslag till beslut är att sanktionsavgiften enligt 11 kap. 53 a § plan- och 
bygglagen ska sättas ner till hälften till ett belopp av 8 668 kronor. Avgiften ska betalas 
av xxxxxxxxxxxx, 454 30 Brastad. 
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Upplysningar 
 
Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1. 
 
Bilaga 
Bilaga 1 Överklagningshänvisning 
 
Beslutet delges 
Brastads-Lycke xxxx 
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§ 197 Dnr B-2019-665 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, 
samt avstyckning av två tomter från, fastigheten Stora Hede XXXX 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, 
samt avstyckning av två tomter från, fastigheten Stora Hede xxxx. Den aktuella 
platsen är belägen utanför detaljplanelagt område samt bedöms ligga utanför 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Tomterna är avsedda att vara på cirka 3.000 m2 vardera, och är placerade i en 
västersluttning vid en samfälld väg. Byggherren ansvarar för att inför 
fastighetsbildningen ha inhämtat tillstånd att ansluta utfarter till den aktuella vägen. 
 
Platsen omfattas inte av strandskydd eller av naturvårdsbestämmelser. Området 
omfattas inte av några riksintressen. Inga inventeringar av värdefulla naturtyper 
visar något på den aktuella platsen. Området är i Lysekils kommuns översiktsplan 
ÖP06 betecknat med R19. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked. 
Bohusläns museum har i yttrande meddelat att man inte har något att erinra. 
 
Berörda grannar Stora Hede xxxx och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15. 

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 eller naturvård, 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. 
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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 
Stora Hede xxxx, xxxx 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 198 Dnr B-2019-742 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på, 
samt avstyckning av tomter från, fastigheten Ulseröd XXXX 
Sammanfattning 
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tvåenbostadshus på, 
samt avstyckning av tomter från, fastigheten Ulseröd xxxx. Platsen är belägen 
utanför detaljplanelagt område, och de två nya fastigheterna bedöms komma att 
ingå i en grupp med glesare sammanhållen bebyggelse. 
 
De tänkta tomterna ska vara cirka 1.500 – 1.700 m2, ligga i anslutning till befintlig 
bebyggelse, och nås via en befintlig skogsväg från söder. Placeringen är topografiskt 
strax ovanför den befintliga bebyggelsen, men inte i ett sådant läge att den bryter 
horisontlinjen. 
 
Platsen omfattas inte av strandskydd, och heller inte av bestämmelser gällande 
Gullmarns naturvårdsområde. Inga värdefulla naturtyper eller odlingslandskap 
påverkas eller tas i anspråk. Inga kända fornlämningar finns i närheten av den 
aktuella fastigheten. Området omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, 
högexploaterad kust, vilket innebär att nya bostadsbyggnader ska ha 
helårsboendestandard. 
 
Den aktuella platsen ligger på gränsen mellan områden som i Lysekils kommuns 
översiktsplan ÖP06 är betecknade med R1 och R2. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked. 
Berörda grannar Finnsbo xxxx, samt Ulseröd xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, 
xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-25. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna 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 ansökningar om 
tillstånd för enskilt avlopp ska vara inlämnade till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän för att bygglov ska kunna beviljas. 
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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 
Finnsbo xxxx 
Ulseröd xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx 
 
Beslutet kungörs 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 199 Dnr B-2019-569 

Beslut om planbesked för ändring av detaljplan för Bansviks villor 
Gamlestan 1:3 m.fl., Lysekils kommun 
Sammanfattning 
En ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för Bansviks villor Gamlestan 
1:3 m.fl., har inkommit från Lysekil Strand AB. 

Sökande vill få prövat möjligheten att ändra texten i planbeskrivningen om tillåten 
nybyggnation till att även omfatta flerbostadshus, samt ändra i plankartan så att de i 
byggloven (B-2018-190, B-2018-199, B-2018-200, B-2018-201) beskrivna 
planavvikelserna avseende placering på tomt samt takkulör ej längre kommer att 
utgöra avvikelser. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om planbesked för ändring 
av detaljplan för Bansviks villor Gamlestan 1:3 m.fl. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ges prioritet 3 i 
arbetsprogrammet för detaljplaner och att arbetet med detaljplanen startar tidigast i 
planperioden juni till september 2020. Planarbetet beräknas därefter pågå i cirka ett 
år. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett plankostnadsavtal mellan den sökande 
och kommunen ska upprättas samt att den sökande bekostar planarbetet.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa avgiften för planbeskedet enligt 
gällande taxa till 9300 kronor. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sökande 
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§ 200 Dnr B-2019-793, LKS 2011-000091 

Beslut om att avbryta planarbete för Fiskebäckskils centrum, Skaftö-
Fiskebäck 1:340 m.fl., Skaftö, Lysekils kommun 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade planbesked för Fiskebäckskils centrum den 17 juni 
2009. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra centrumbebyggelse med handel, 
service och bostäder. Planarbetet påbörjades men någon samrådshandling 
färdigställdes aldrig. Förvaltningen föreslår att planarbetet avslutas med anledning 
av att arbetet varit vilande under en längre tid, i dagsläget finns ingen aktiv 
initiativtagare.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Fiskebäckskils 
centrum, Skaftö-Fiskebäck 1:340 m.fl. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 201 Dnr B-2019-792, LKS 2011-000139 

Beslut om att avbryta planarbete för Kronberget 1:97, f d vattentornet i 
Lysekil  
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljade planbesked 2011-02-09 för Kronberget 1:97, f d 
vattentornet i Lysekil. Syftet med detaljplanen var att pröva förutsättningarna för 
uppförande av ett flerbostadshus på fastigheten. Planarbetet påbörjades men någon 
färdig samrådshandling har aldrig färdigställt.  Förvaltningen föreslår att 
planarbetet avslutas med anledning av att arbetet varit inaktivt sedan 2013.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet för Kronberget 1:97.  

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 202  

Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Handläggare för plan och bygg 

− Sammanställning av oktober och november månads bygglovsärenden och 
redovisning av bygglovenhetens delegerade beslut. 

− Sammanställning av oktober månads bostadsanpassningsbidrag. 
Handläggare för färdtjänst 

 Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst, oktober och november 2019. 

Förvaltningschef 

− Beslut om granskning detaljplan för Evensås 1:79 m.fl., Östersidan, 
Lysekils kommun 

− Beslut om samråd och miljöbedömning av detaljplan för Fossa 1:33, 
Rågårdsvik, Lysekils kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten som 
redovisas i protokollet 2019-12-12, § 201. 
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§ 203 Dnr B-2019-294 

Lysekils kommuns byggnadspris år 2019 
Byggnadsnämnden i Lysekils kommun beslutade den 25 januari 2013 att inrätta ett 
byggnadspris.  Priset gäller denna gång byggnader vilka har fått slutbesked under 
perioden 1 juli 2017 till och med 30 juni 2019, alternativt om inte startbesked krävts 
är färdigställda och tagna i bruk under samma period.  
 
Syftet är att uppmärksamma nya projekt, även om de utförs på äldre byggnader, som 
uppfyller något eller några av följande kriterier:  
 

− Visa på byggnaders och platsers funktion, upplevelsevärden och samspel 
med övrigmiljö. 

− Öka intresset för byggnader och fysiska miljöers estetiska och arkitektoniska 
utformning och hur de påverkar människors välbefinnande. 

− Visa på hållbart byggande. 
 
Processen för att ta fram en vinnare har utgått från en allmän nomineringsperiod 
under våren och sommaren 2019. Förvaltningen har sedan gått igenom förslagen för 
att se vilka som uppfyllde kriterierna enligt syftet med priset, och de som befanns 
göra detta lades ut på kommunens hemsida för att allmänheten skulle kunna rösta 
på dem fram till den 15 november. De två förslag som fått flest röster går till 
samhällsbyggnadsnämnden vilken av dessa ska utse en vinnare, utan att antalet 
röster på förslagen framgår.  
 
Fem förslag inkom vilka bedömdes uppfylla kriterierna, och dessa har funnits på 
kommunens hemsida där allmänheten har kunnat rösta på dem:  
 

− Gamlestan 2:10. Stora Kyrkogatan 6. Ombyggnad och renovering av 
flerbostadshus.  
Förslagsställarens motivering: ”Byggnaden är totalrenoverad, utvändigt och 
invändigt där byggherren har lagt stor vikt på materialval och detaljer för att 
skapa en byggnad i stil lik sitt ursprung samtidigt är det en byggnad med 
funktioner och komfortkravman kan förvänta sig av ett nytt hus i 2019.” 

 
− Kronberget 1:82, del av. Stengatan. Renovering av Lysekils kvarn. 

Förslagsställarens motivering: ”För att ära och premiera ett jättearbete som 
gjorts helt ideellt och engagerat folk som naturligtvis med olika 
arbetsinsatser, tid och förmåga har utfört ett arbete som vi i hela kommunen 
ska vara så stolta över.” 

 
− Mellby 2:24. Mellby 207. Nybyggnad av fritidshus. 

Förslagsställarens motivering: ”Byggnaden har ett arkitektoniskt uttryck som 
ärtidstypisk för tiden den är uppförd. Detta kommer till uttryck både i form 
och materialval.” 
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− Slätten 1:34. Skeppargatan 2. Ombyggnad och renovering av ”Gamla 
Mejeriet”. 
Förslagsställarens motivering: ”Byggnaden har renoverats och restaurerats 
vilket bidragit till att området får en trevligare helhet. Vid renoveringen har 
hänsyn tagits till byggnadens historia, material samt kulörval är valda med 
omsorg vilket ger bygganden såväl ett modernt som klassiskt uttryck.” 

 
− Södra Hamnen 1:87. Kungsgatan 28. Renovering av ”Zamba”-huset. 

Förslagsställarens motivering: ”För att dom återskapat ett hus i gammal stil 
och som smälter in med utseende på husen bredvid på gatan. Hela övre 
Kungsgatan fick ett otroligt lyft.”  

 
De två förslag som vid den allmänna omröstningen fått flest av de 511 röster som 
lämnades, och de som samhällsbyggnadsnämnden nu har att välja mellan som 
vinnare av Lysekils kommuns Byggnadspris år 2019 är (i bokstavsordning utan 
rangordning) 
 

− Kronberget 1:82, del av. Stengatan. Renovering av Lysekils kvarn.  
− Mellby 2:24. Mellby 207. Nybyggnad av fritidshus.  

Vinnaren kommer att belönas med ett diplom på ett av nämndens möten i början av 
år 2020.  

Beslutsunderlag 
Nominerade objekt samt de två slutkandidaterna. 

Jäv 
Lars Nielsen (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Lysekils kommuns byggnadspris 
2019 till  

− Kronberget 1:82, del av Stengatan. Renovering av Lysekils kvarn. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
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§ 204 Dnr MB-2019-281 

Försäljning av industrimark, del av Södra Hamnen 1:115 
Sammanfattning 
Företaget N-Research har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av Södra 
Hamnen 1:115. Syftet med köpet är att skapa möjlighet till vidare utveckling av den 
marinbiologiska verksamhet som företaget bedriver. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Nielsen (C): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggstext i avtalet att 
”bygglov ska sökas senast 6 månader efter tillträdesdatum”.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Nielsens förslag.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till köpekontrakt mellan 
Lysekils kommun och N-Research avseende del av fastigheten Södra Hamnen 1:115 
med tilläggstext i avtalet att ”bygglov ska sökas senast 6 månader efter 
tillträdesdatum”. 

 

Beslutet skickas till 
Avdelningen för plan och bygg 
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§ 205 Dnr MG-2019-195 

Ansökan om upplåtelse för solcellspark, Stångenäsvallen del av 
Tuntorp 1:54 
Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-08-26 att delar av 
den så kallade gamla Stångenäsvallen i Brastad ska upplåtas till LEVA i Lysekil AB 
för ändamålet solcellspark. Förvaltningen har upprättat förslag till arrendeavtal för 
att reglera villkoren för upplåtelsen. 

Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04. 

Jäv 
Bo Gustafsson (LP) anmäler jäv och delar inte i handläggningen av detta ärende.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till arrendeavtal. 

Beslutet skickas till 
Avdelningen för plan och bygg 

LEVA i Lysekil AB, susanne.malm@levailysekil.se 

info@levailysekil.se  
 
  

mailto:susanne.malm@levailysekil.se
mailto:info@levailysekil.se
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§ 206 Dnr A-2019-34 

Uppföljningsrapport 4 för samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista oktober (Uppföljningsrapport 4). 
Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 4 för 2019 I 
enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista oktober (Uppföljningsrapport 4). 
Denna rapportering innehåller endast ekonomisk uppföljning.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsrapport 4 för 2019.  
 
Sammantaget redovisar samhällsbyggnadsnämnden en negativ avvikelse per 
oktober med 3 100 tkr. I denna avvikelse ingår 1 400 tkr för driftkostnader i 
samband med investeringsprojekt som ej var budgeterade, dessa belastar 
avdelningen för mark och gata. Samhällsbyggnadsnämnden kommer i sin planering 
kommande budgetår ta med liknande kostnader i sin budgetplanering så att 
liknande underskott inte uppstår i framtiden. Bostadsanpassning -100 tkr mer 
utbetalda bidrag. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett årsresultat på 
minus 3 750 tkr. Handlingsplanen som arbetats fram ligger till grund för 
budgetarbetet 2020.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14. 
Uppföljningsrapport 4 för samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4 för 2019. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 207 Dnr A-2019-34 

Månadsrapport november 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 november månad. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en negativ avvikelse med 2900 tkr efter  
30 november. I november blev det beslutat om en kompensation om 100 tkr för en 
speciell lönesatsning på kockarna. Förvaltningen har något lägre kostnader för 
bilarna 230 tkr. 

Kostnaden för detaljplanen på exploateringsprojektet Tronebacken faller ut som en 
kostnad på året med 428 tkr. Denna kostnad kommer så småningom finansieras via 
tomtförsäljningar och ska inte belasta förvaltningens övriga driftbudget. Skärpt lag 
kring redovisning kommer göra att nya rutiner kring hur exploateringar budgeteras i 
framtiden behöver tas fram av ekonomiavdelningen. 

I prognosen ingår sedan tidigare 1400 tkr för driftkostnader i samband med 
investeringsprojekt som ej var budgeterade, dessa belastar avdelningen för mark och 
gata. Samhällsbyggnadsnämnden kommer i sin planering, inför kommande 
budgetår, ta med kostnaderna så att liknande underskott inte uppstår i framtiden. 

Kostnaderna för sjukfrånvaro i september visar en negativ avvikelse på 100 tkr, 
vilket är normalt p.g.a. skolstart. 

Bostadsanpassningen visar en negativ avvikelse 100 tkr p.g.a. utbetalda bidrag. 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett negativt årsresultat på 3800 tkr. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2019 för 
samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 208  

Drift och investeringar 
Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att redovisas vid 
sammanträdet 2020-01-30.  
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§ 209  

Slutredovisning av Gullmarskajen samt presentation av pågående kaj- 
och bryggprojekt 
Ärendet utgår från dagens sammanträde och kommer att redovisas vid 
sammanträdet 2020-01-30.  
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§ 210 Dnr A-2019-58  

Revidering av behörighet att underteckna handlingar inom 
samhällbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde 
Sammanfattning 
För att underlätta ärendehanteringen har förvaltningen tagit fram en förteckning, 
som nu behöver revideras, över behöriga som har rätt att underteckna handlingar 
vilken beslutades i samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-27. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-16. 
Behörighet att underteckna handlingar inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamhetsområde. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa behörighet att underteckna 
handlingar inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde enligt bilaga.  

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen inklusive bilaga 
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§ 211 Dnr A-2019-135  

Intern kontroll 2020 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har utifrån reglemente för intern 
kontroll och tillämpningsanvisningar upprättat förslag till intern kontrollplan för 
verksamhetsåret 2020. Granskningsområden identifieras med utgångspunkt från 
risk och väsentlighetsbedömning. Resultatet av granskning och analys, rapporteras 
i den form och omfattning som fastställs i kontrollplanen. Rapporter från 
respektive nämnd ska lämnas årligen till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer. Grunden för planering, prioritering och genomförande av den interna 
kontrollplanen är risk- och väsentlighetsanalyser. Kontrollprocesserna ska 
prioritera områden där högre risk föreligger. Kommunstyrelsen har beslutat om ett 
delvis nytt förfarande vid framtagandet av nämndernas interna kontrollområden 
vilket innebär att den interna kontrollen delas upp i tre beslutssteg. Detta ärende är 
det andra i de tre stegen vilket innebär att besluta om en intern kontrollplan för 
2020. 
 
Två kontrollområden, med väsentlig betydelse för samhällsbyggnadsförvaltningen, 
har identifierats för 2020:  

− Granskning av rutinen för synpunkter, klagomål och felanmälan  
− Granskning av handläggningstiden på färdtjänst, att den uppgår till högst 4 

veckor 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att granska rutinen för synpunkter, klagomål 
och felanmälan samt processen för färdtjänst. 

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsutvecklare 

Ing-Marie Tjulander, kvalitetschef 
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§ 212  

Information risk- och sårbarbarhetsanalys 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare, redovisar risk- och sårbarhetsanalys för 
samhällsbyggnadsförvaltningen för nämnden.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.  
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§ 213  

Förvaltningschef, ordförande och avdelningschef plan och bygg 
informerar 
Förvaltningschef 

− Från januari – mars 2020 så kommer Kommunhusets huvudentré att flyttas 
till Fiskaregatan då man bygger om gamla entrén till nya kontaktcenter.  

Ordförande 
− Emma Norén, Jan-Olof Johansson, Ronald Rombrant och Lars Björneld 

samt 1–2 tjänstepersoner besöker 100 företag på 100 dagar i Lysekils 
kommun vilket är mycket givande, intressant och lärorikt.  

Avdelningschef plan och bygg  
− Från och med 2020-01-01 ingår tre MEX-ingenjörer och en samordnare i 

avdelningen för plan och bygg.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.    
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§ 214  

Anmälningsärenden 
− Krisledningsplan samhällsbyggnadsförvaltningen (SBN A-2019-1) 

− LKS 2019-10-09, § 149 – Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Lysekils kommun för perioden 2020–2023  
(SBN A-2019-137) 

− LKF 2019-10-23, § 103 - Uppföljning 3 för Lysekils kommun 2019  
(SBN A-2019-18) 

− LKF 2019-10-23, § 104 - Revidering av riktlinjer för Lysekils kommuns 
styrmodell (SBN A-2019-141) 

− LKS 2019-11-06, § 170 - Revidering av arbetsordning för kommunala 
pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor  
(SBN A-2019-142) 

− LKF 2019-11-20, § 212 – Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan (SBN A-
2019-146) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärendena som 
redovisas i protokollet 2019-12-12, § 214. 
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§ 215 
Ordförandes tack 
Ordförande tackar, både tjänstepersoner och politiker, för ett gott samarbete under 
2019 och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.  

Wictoria Insulan, ersättare för Ulf Hanstål, tackar ordförande för ett gott samarbete 
under 2019 och önskar ordförande en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.  
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