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 JUSTERING     Sign: 
 

Övriga närvarande 

 

Roland Persson, chef arbetsmarknadsenheten, § 131, 136 

Bengt Mattson, avdelningschef IFO, § 131, 136 

Agneta Essén, socialchef, §§ 131, 136 

Roland Matsson, gymnasiechef, §§ 131, 136 

Anna Nyman-Holgersson, folkhälsosamordnare, §§ 131, 136 

Johan Lind, fastighetsförvaltare, §§ 131, 136 

Michael Johansson, näringslivschef, § 139 

Anders Axelsson, trafikingenjör, §§ 136, 139 

Lars Thörnblad, trafikverket, § 136 

Magnus Enhörning, trafikverket, § 136 

Josefin Kaldo, plan- , bygglov- och mätenhetschef, § 134, 137, 138 

David Engström, planarkitekt, § 134, 137, 138 

Rickard Alström, § 138 

Johan Hansson, planarkitekt, § 138 

Olof Österberg, hamnchef, §§ 138, 140 

Torgny Jansson, enhetschef fritid, § 138 

Sara Ohlsson, mark- och exploateringsingenjör, §§ 133, 136, 138, 140 

Sonja Carlberg, utredare, § 136 
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Övriga närvarande

Roland Persson, chef arbetsmarknadsenheten,§ 131, 136
Bengt Mattson, avdelningschefIFO, § 131, 136
Agneta Essén, socialchef, §§ 131, 136
Roland Matsson, gynmasiechef, §§ 131, 136
Anna Nyman-Holgersson, folkhälsosamordnare, §§ 131, 136
Johan Lind, fastighetsförvaltare, §§ 131, 136
Michael Johansson, näringslivschef, § 139
Anders Axelsson, trafikingenjör, §§ 136, 139
Lars Thörnblad, trafikverket, § 136
Magnus Enhörning, trafikverket, § 136
Josefin Kaldo, plan- , bygglov- och mätenhetschef, § 134, 137, 138
David Engström, planarkitekt,§ 134, 137, 138
Rickard Alström, § 138
Johan Hansson, planarkitekt,§ 138
OlofÖsterberg, hamnchef, §§ 138, 140
Torgny Jansson, enhetschef fritid, § 138
Sara Ohlsson, mark-och exploateringsingenjör, §§ 133, 136, 138, 140
Sonja Carlberg,utredare, § 136

JUSTERING Sign:
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 ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

§ 119 

 

MOTION OM ATT UPPFÖRA ETT ÄLDRECENTRUM DÄR BRANDSTATIONEN 

IDAG ÄR BELÄGEN 

Dnr: LKS 10-321-739 

 

Ann-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP) föreslår i en motion att kommunen ska 

utreda om det är lämpligt att på sikt etablera ett äldrecentrum där brandstationen idag är 

belägen. De föreslår även att kommunen ska utreda och föreslå lämplig plats för brandstation 

samt att utredningarna ska utföras ur ett helhetsperspektiv. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen och 

socialnämnden. 

 

Av socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att ett arbete pågår mellan Lysekils kommun 

och Riksbyggen att bland annat lämna förslag på äldrecentrum och placering av 

Lysekilshemmet. Brandstationens placering ingår inte i socialförvaltningens och 

socialnämndens ansvars- och kompetensområde.  

 

Beredning 

 

Motion från Ann-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP) 

Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-23, § 122. 

Socialnämndens protokoll 2010-12-14, § 186, inkl. tjänsteskrivelse. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till socialnämndens yttrande avslå motionen. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

§ 119

MoTIoN OM _ATT UPPFÖRA ETT ÄLDRECENTRUMDÄR BRANDSTATIONEN
I])AG AR BELAGEN
Dnr: LKS 10-321-739

Arm-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP) föreslår i en motion att kommunen ska
utreda om det är lämpligt att på sikt etablera ett äldrecentrum där brandstationen idag är
belägen. De föreslår även att kommunen ska utreda och föreslå lämplig plats för brandstation
samt att utredningarna ska utföras ur ett helhetsperspektiv.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Av socialförvaltningens tjänsteskrivelse framgår att ett arbete pågår mellan Lysekilskommun
och Riksbyggen att bland annat lämna förslag på äldrecentrum och placering av

Lysekilshemmet. Brandstationens placering ingår inte i socialförvaltningens och
socialnämndens ansvars- och kompetensområde.

Beredning

Motion från Arm-Britt Jarnedal (LP) och Ronald Rombrant (LP)
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 122.
Socialnämndensprotokoll 2010-12-14, § 186, inkl. tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillsocialnämndens yttrande avslå motionen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 120 

 

MOTION OM ATT FLYTTA LYSEKILSHEMMETS BOENDE 

Dnr: LKS 10-334-739 

 

Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP) har inkommit med en motion om att 

kommunen ska utreda möjligheterna att skapa ett äldrecentra vid korsning Landsvägsgatan – 

Järnvägsgatan som ersättning för Lysekilshemmet. I sin motion yrkar de även att Lysekils 

kommun samtidigt utreder möjligheterna att bygga om Lysekilshemmet till student och 

ungdomsboende.  

 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till Kommunstyrelsen och 

Socialnämnden för yttrande.  

 

Beredning 

 

Motion från Roland Karlsson (FP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP), 2010-09-09. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-23, § 119. 

Socialnämndens protokoll 2010-12-14, § 187, med tjänsteskrivelse. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad socialnämnden anfört anse motionen 

besvarad. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 120

MOTION OM ATTFLYTTALYSEKILSHEMMETSBOENDE
Dnr: LKS 10-334-739

Roland Karlsson (FP) och Arm-Charlotte Strömwall (FP) har inkommit med en motion om att
kommunen ska utreda möjligheterna att skapa ett äldrecentra Vid korsning Landsvägsgatan -

Järnvägsgatan som ersättning för Lysekilshemmet. I sin motion yrkar de även att Lysekils
kommun samtidigt utreder möjligheterna att bygga om Lysekilshemmet till student och
ungdomsboende.

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat ärendet till Kommunstyrelsen och
Socialnämnden för yttrande.

Beredning

Motion från Roland Karlsson (FP) och Arm-Charlotte Strömwall (FP), 2010-09-09.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 119.
Socialnämndens protokoll 2010-12-14, § 187, med tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillVad socialnämnden anfört anse motionen
besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 121 

 

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRLÄGGA FRITIDSGÅRDEN TILL 

GULLMARSSKOLAN 

Dnr: LKS 11-106-816 

 

Catarina Ross, Lysekil, har i medborgarförslag 2011-03-18 föreslagit att en fritidsgård skapas 

i Gullmarsskolan när lokaler blir lediga. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 

 

Bildningschefen har i tjänsteskrivelse 2011-05-05 redovisat att arbete pågår för att undersöka 

möjligheterna att lokalisera fritidsgården till Gullmarsborg. Bildningsnämnden har beslutat att 

med hänvisning till vad bildningschefen anfört i sin tjänsteskrivelse om placering av 

ungdomens hus/fritidsgården i centralorten föreslagit att medborgarförslaget avslås. 

 

Beslutsunderlag 

 

Medborgarförslag från Catarina Ross, Lysekil, 2011-03-18. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-24, § 29. 

Bildningsnämndens protokoll 2011-05-30, § 64, med bildningschefens tjänsteskrivelse. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad bildningsnämnden anfört anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 121

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRLÄGGA FRITH)SGÄRDEN TILL
GULLMARSSKOLAN
Dnr: LKS11-106-816

Catarina Ross, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-03-18 föreslagit att en fritidsgård skapas
i Gullmarsskolan när lokaler blir lediga. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningschefenhar i tjänsteskrivelse 2011-05-05 redovisat att arbete pågår för att undersöka
möjligheterna att lokalisera fritidsgården tillGullmarsborg. Bildningsnämndenhar beslutatatt
med hänvisning till vad bildningschefen anfört i sin tjänsteskrivelse om placering av

ungdomens hus/fritidsgården i centralorten föreslagit att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Catarina Ross, Lysekil,2011-03-18.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-03-24, § 29.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-30, § 64, med bildningschefenstjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad bildningsnämnden anfört anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 122 

 

BILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE ÖVER LYSEKILS FF:S SKRIVELSE 

GÄLLANDE FÖRENINGENS SYN PÅ PLANSITUATIONEN 

Dnr: LKS 11-192-826 

 

Lysekils FF har i skrivelse till bildningsnämnden 2011-04-06 framställt ett antal önskemål 

som enligt föreningen skulle förbättra föreningens plansituation. Skrivelsen kan sammanfattas 

i följande tre önskemål: 

 

 Att kommunen driver en omläggning av konstgräset på Kronbergsvallen till det 

yttersta. 

 

 Att Slättevallen återigen görs tillgänglig som ett komplement vintertid till dess att ev. 

byggnation är gjord men allra helst också som ett långsiktigt perspektiv. 

 

 Att Fjällaplanen underhålls sommartid, åtminstone till dess att rättsprocessen kring 

Kronbergsvallen får en lösning. 

 

Bildningsnämnden har 2011-05-30 beslutat att göra en framställning till kommunstyrelsen om 

att inte sälja Slättevallen innan frågan om Kronbergsvallens konstgräs slutligen avgjorts. 

 

Beslutsunderlag 

 

Skrivelse från Lysekils FF 2011-04-06. 

Bildningsnämndens protokoll 2011-05-30, § 60, med tjänsteskrivelse från enhetschefen/fritid. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anteckna bildningsnämndens beslut. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
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§ 122

BIPDNINGSNÄMNDENS YTTRANPE ÖVER LYSEKILS FF:S SKRIVELSE
GALLANDE FORENINGENS SYN PA PLANSITUATIONEN
Dnr: LKS 11-192-826

Lysekils FF har i skrivelse till bildningsnänmden2011-04-06 framställt ett antal önskemål
som enligt föreningen skulle förbättra föreningens plansituation. Skrivelsen kan sammanfattas
i följande tre önskemål:

0 Att kommunen driver en omläggning av konstgräset på Kronbergsvallen till det
yttersta.

0 Att Slättevallen återigen görs tillgängligsom ett komplement vintertid till dess att ev.

byggnationär gjord men allra helst också som ett långsiktigtperspektiv.

0 Att Fjällaplanen underhålls sommartid, åtminstone till dess att rättsprocessen kring
Kronbergsvallenfår en lösning.

Bildningsnämndenhar 2011-05-30 beslutatatt göra en framställningtillkommunstyrelsen om

att inte sälja Slättevallen innan frågan om Kronbergsvallenskonstgräs slutligen avgjorts.

Beslutsunderlag

Skrivelse från LysekilsFF 2011-04-06.
Bildningsnämndensprotokoll 201 1-05-3 0, § 60, med tjänsteskrivelse från enhetschefen/fritid.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna bildningsnämndensbeslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 123 

 

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA OM BOVIKS SKOLA TILL 

UNGDOMENS HUS 

Dnr: LKS 11-28-816 

 

Eva-Lotta Persson, Brastad har i medborgarförslag 2011-01-27 föreslagit, att Boviks skola 

skall göras om till Ungdomens hus. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 

 

Bildningsnämnden har 2011-05-30 med hänvisning till bildningschefens yttrande föreslagit 

att medborgarförslaget skall avslås. 

 

Beslutsunderlag 

 

Medborgarförslag från Eva-Lott Persson, Brastad, 2011-01-27. 

Bildningsnämndens protokoll 2011-05-30, § 63, med förvaltningschefens tjänsteskrivelse. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad bildningsnämnden anfört att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2011-10-19 7 (24)

§ 123

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA OM BOVIKS SKOLA TILL
UNGDOMENS HUS
Dnr: LKS 11-28-816

Eva-Lotta Persson, Brastad har i medborgarförslag 2011-01-27 föreslagit, att Boviks skola
skall göras om till Ungdomens hus. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat
medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och bildningsnämnden.

Bildningsnämnden har 2011-05-30 med hänvisning till bildningschefensyttrande föreslagit
att medborgarförslaget skall avslås.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Eva-Lott Persson, Brastad, 2011-01-27.
Bildningsnämndensprotokoll 201 1-05-3 0, § 63, med förvaltningschefens tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till Vad bildningsnämnden anfört att avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 124 

 

UTREDNING OM ANLÄGGANDE AV HINDERBANA I ÅLEVIK 

Dnr: LKS 10-301-829 

 

Kommunfullmäktige besvarade vid sitt sammanträde 2010-12-16 ett medborgarförslag från 

Daniel Olofsson, Lysekil, angående anläggande av en hinderbana i Ålevik. 

 

Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att ge bildningsnämnden i uppdrag att i samverkan 

med samhällsbyggnadsförvaltningen, utreda förutsättningarna för att anlägga en hinderbana. 

Utredningen ska redovisa vilket område som kan vara aktuellt för anläggningen samt vad den 

kan kosta för kommunen. Utredningen ska belysa investeringskostnader och framtida drift 

samt hur Lysekils Kraftsportklubb kan involveras vad gäller kostnader och drift av 

anläggningen.  

 

Utredningen presenterades för bildningsnämnden vid nämndens sammanträde 2011-05-03. 

Nämnden beslutade att under rådande omständigheter avslå byggande av hinderbana. 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-16, § 24. 

Bildningsnämndens protokoll 2011-05-03, § 50, med tjänsteskrivelse 2011-03-28. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen antecknar genomförd utredning samt bildningsnämndens beslut. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 124

UTREDNINGOM ANLÄGGANDE AVHINDERBANAI ÄLEVIK
Dnr: LKS 10-301-829

Kommunfullmäktige besvarade vid sitt sammanträde 2010-12-16 ett medborgarförslag från
Daniel Olofsson, Lysekil,angående anläggande av en hinderbana i Älevik.

Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att ge bildningsnämndeni uppdrag att i samverkan
med samhällsbyggnadsförvaltningen, utreda förutsättningarna för att anlägga en hinderbana.
Utredningen ska redovisa vilketområde som kan vara aktuellt för anläggningen samt vad den
kan kosta för kommunen. Utredningen ska belysa investeringskostnader och framtida drift
samt hur Lysekils Krañsportklubb kan involveras vad gäller kostnader och driñ av

anläggningen.

Utredningen presenterades för bildningsnänmdenvid nämndens sammanträde 2011-05-03.
Nämnden beslutadeatt under rådande omständigheter avslå byggande av hinderbana.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-12-16, § 24.
Bildningsnämndensprotokoll 2011-05-03, § 50, med tjänsteskrivelse 2011-03-28.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antecknar genomförd utredning samt bildningsnämndensbeslut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 125 

 

UTREDNING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN SLÄTTEN 1:359 

Dnr: LKS 10-349-259 

 

Tre fastighetsägare i kvarteret Blåklinten har framfört önskemål om att få förvärva alternativt 

arrendera fastigheten Slätten 1:359. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att fastigheten 

skall lämnas till tomtkön för försäljning. Beslutet har inte genomförts. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att tillmötesgå 

fastighetsägarna i deras förfrågan. Förvaltningen har också utrett förutsättningarna för att 

genomföra kommunstyrelsens tidigare beslut. Förvaltningen föreslår att fastigheten skall 

lämnas till tomtkön för försäljning. 

 

Beslutsunderlag 

 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-09-20. 

 

Yrkanden 

 

Roland Karlsson (FP): att upphäva kommunstyrelsens beslut 2004-04-07, § 98, innebärande 

att tomten ej skall lämnas till tomtkön samt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 

att påbörja en utredning angående försäljning av fastigheten Slätten 1:359 till ägarna till 

grannfastigheterna. 

 

Propositionsordning 

 

Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

 

Proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons yrkande. 

 

Propositioner 

 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons yrkande och 

finner, att ledningsutskottet beslutar bifall Roland Karlssons yrkande. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut 2004-04-07, § 98, 

innebärande att tomten ej skall lämnas till tomtkön. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en 

utredning angående försäljning av fastigheten Slätten 1:359 till ägarna till grannfastigheterna. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2011-10-19 9 (24)

§ 125

UTREDNINGAVSEENDEFÖRSÄLJNINGAVFASTIGHETENSLÄTTEN1:359
Dnr: LKS 10-349-259

Tre fastighetsägare i kvarteret Blåklintenhar framfört önskemål om att få förvärva alternativt
arrendera fastigheten Slätten 1:359. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att fastigheten
skall lämnas till tomtkön för försäljning. Beslutet har inte genomförts.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att tillmötesgå
fastighetsägarna i deras förfrågan. Förvaltningen har också utrett förutsättningarna för att

genomföra kommunstyrelsens tidigare beslut. Förvaltningen föreslår att fastigheten skall
lämnas till tomtkön för försäljning.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-09-20.

Yrkanden

Roland Karlsson (FP): att upphäva kommunstyrelsens beslut 2004-04-07, § 98, innebärande
att tomten ej skall lämnas till tomtkön samt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att påbörja en utredning angående försäljning av fastigheten Slätten 1:359 till ägarna till
grannfastigheterna.

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning:

Proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons yrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Roland Karlssons yrkande och
finner, att ledningsutskottetbeslutarbifallRoland Karlssons yrkande.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens beslut 2004-04-07, § 98,
innebärandeatt tomten ej skall lämnas till tomtkön.

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en

utredning angående försäljning av fastigheten Slätten 1:359 tillägarna tillgrannfastigheterna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 126 

 

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÅTGÄRDER I OMRÅDET MELLAN 

KOLONILOTTERNA OCH KYRKOGÅRDEN I DALSKOGEN 

Dnr: LKS 10-297-260 

 

Anita Lannesjö, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-07-25 föreslagit, att kommunen 

besiktigar området mellan kolonilotterna och kyrkogården i Dalskogen och kontaktar 

markägaren för diskusson om hur området skall röjas upp. Kommunfullmäktiges ordförande 

har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Av samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse framgår, att området ingår i 

planprogramsarbetet för Gullmarsbaden. Enligt programförslaget kommer området att kunna 

användas för ”annat ändamål” när en kommande detaljplan vunnit laga kraft. 

 

Beredning 
 

Medborgarförslag från Anita Lannesjö, Lysekil, 2010-07-25. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2010-08-19, § 102. 

Tf samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2010-11-03. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad tf samhällsbyggnadschefen anfört 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2011-10-19 10 (24)

§ 126

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÅTGÄRDER I OMRÄDET MELLAN
KOLONILOTTERNAOCH KYRKOGARDENI DALSKOGEN
Dnr: LKS 10-297-260

Anita Lannesjö, Lysekil, har i medborgarförslag 2010-07-25 föreslagit, att kommunen
besiktigar området mellan kolonilotterna och kyrkogården i Dalskogen och kontaktar
markägaren för diskusson om hur området skall röjas upp. Kommunfullmäktiges ordförande
har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Av samhållsbyggnadschefens tjänsteskrivelse framgår, att området ingår i
planprogramsarbetet för Gullmarsbaden. Enligt programförslaget kommer området att kunna
användas för ”annat ändamål”när en kommande detaljplan vunnit laga kraft.

Beredning

Medborgarförslag från Anita Lannesjö, Lysekil,2010-07-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-08-19, § 102.
Tfsamhållsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 2010-11-03.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad tf samhällsbyggnadschefen anfört
anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 127 

 

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2013 

Dnr: LKS 11-378-026 

 

Folkhälsopolitiska rådet i Lysekils kommun arbetade vid sammanträde 2011-05-23 fram mål 

och prioriterade områden för folkhälsoarbetet i Lysekil 2012-2013. Dessa mål och 

prioriterade områden har sammanställts i en folkhälsoplan för Lysekils kommun som skall 

gälla 2012-2013. Folkhälsopolitiska rådet antog planen vid sammanträde 2011-09-19 och 

beslutade samtidigt att föreslå kommunfullmäktige att anta planen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Folkhälsosamordnarens tjänsteskrivelse 2011-10-07 med förslag till folkhälsoplan 2012-2013. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta folkhälsoplan 2012-2013 enligt upprättat förslag. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
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§ 127

FOLKHÄLSOPLAN2012-2013
Dnr: LKS 11-378-026

Folkhälsopolitiskarådet i Lysekils kommun arbetade Vid sammanträde 2011-05-23 fram mål
och prioriterade områden for folkhälsoarbetet i Lysekil 2012-2013. Dessa mål och
prioriterade områden har sammanställts i en folkhälsoplan for Lysekils kommun som skall
gälla 2012-2013. Folkhälsopolitiska rådet antog planen Vid sammanträde 2011-09-19 och
beslutade samtidigt att föreslå kommunfullmäktigeatt anta planen.

Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 201 1 -10-07 med forslag till folkhälsoplan2012-2013.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta folkhälsoplan2012-2013 enligt upprättat forslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 128 

 

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SÄTTA UPP EN INFORMATIONSSKYLT OM 

STENSORTERNA PÅ ÖVRE KUNGSTORGET 

Dnr: LKS 11-183-840 

 

Terje Fredh, Lysekil, har i medborgarförslag 2011-04-25 föreslagit, att kommunen sätter upp 

en informationsskylt om stensorterna på övre Kungstorget. Kommunfullmäktiges ordförande 

har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Tf samhällsbyggnadschefen ser positivt på medborgarförslaget och framför samtidigt att 

frågan om att avsätta medel för en informationstavla får prövas i kommande 

investeringsbudgetar. 

 

Beslutsunderlag 

 

Medborgarförslag från Terje Fredh, Lysekil, 2011-04-25. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-04-28, § 63. 

TF samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2011-05-13. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad tf samhällsbyggnadschefen anfört 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 128

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSÄTTAUPP EN INFORMATIONSSKYLTOM
STENSORTERNAPÄ ÖVRE KUNGSTORGET
Dnr: LKS 11-183-840

TerjeFredh,Lysekil,har i medborgarförslag 2011-04-25 föreslagit, att kommunen sätter upp
en infonnationsskyltom stensorterna på övre Kungstorget. Kommunfullmäktigesordförande
har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen.

Tfsamhällsbyggnadschefen ser positivt på medborgarförslaget och framför samtidigt att

frågan om att avsätta medel för en infonnationstavlafår prövas i kommande
investeringsbudgetar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från TerjeFredh,Lysekil,2011-04-25.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-04-28, § 63.
TF samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse 2011-05-13.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad tf samhällsbyggnadschefen anfört
anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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 ledningsutskott 2011-10-19  13 (24) 

 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 129 

 

REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MOTIONER 

Dnr: LKS  

 

Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade motioner per 2011-10-11. 

 

Beslutsunderlag 
 

Balans över obesvarade motioner. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anteckna redovisningen. 

 

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
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§ 129

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER
Dnr: LKS

Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per 2011-10-11.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademotioner.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 130 

 

REDOVISNING ÖVER OBESVARADE MEDBORGARFÖRSLAG 

Dnr: LKS  

Kommunledningskontoret redovisar förteckning över obesvarade medborgarförslag per  

2011-10-11. 

 

Beslutsunderlag 
 

Balans över obesvarade medborgarförslag. 

 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anteckna redovisningen. 
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§ 130

REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG
Dnr: LKS
Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslagper
201 1 - 1 0- 1 1

.

Beslutsunderlag

Balans över obesvarademedborgarförslag.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anteckna redovisningen.

JUSTERING Sign:
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 Kommunstyrelsens  
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 JUSTERING     Sign: 
 

 

 ÖVRIGA ÄRENDEN 
 

§ 131 

 

DELRAPPORT FRÅN ARBETET MED BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT 

HANDLINGSPROGRAM 

Dnr: LKS 10-352-719 

 

Det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i mars 

2011. Handlingsprogrammet skall fullt ut vara genomfört 2012-09-01. 

 

Styrgruppen har tillsammans med projektledaren lämnat en delrapport från arbetet med 

handlingsprogrammet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Folkhälsosamordnarens tjänsteskrivelse 2011-10-05. 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet beslutar att anteckna delrapporten. 

 

Ledningsutskottet beslutar att inom ramen för projektet utreda möjliga lokaler för Familjens 

hus och Ungdomens hus och återkomma med förslag under vintern 2011. 

 

Beslutet skickas till 

 

Folkhälsosamordnaren 

Socialchefen, bildningschefen, gymnasiechefen 

Enheten för verksamhetsstöd/fastighet 

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2011-10-19 15 (24)

ÖVRIGA ÄRENDEN

§131

DELRAPPORT FRÅN ARBETET MED BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT
HANDLINGSPROGRAM
Dnr: LKS 10-352-719

Det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i mars

2011. Handlingsprogrammetskall fullt ut Vara genomfört 2012-09-01.

Styrgruppen har tillsammans med projektledaren lämnat en delrapport från arbetet med
handlingsprogrammet.

Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 201 1 -10-05.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna delrapporten.

Ledningsutskottet beslutar att inom ramen for projektet utreda möjliga lokaler for Familjens
hus och Ungdomens hus och återkommamed forslag under Vintern 2011.

Beslutet skickas till

Folkhälsosamordnaren
Socialchefen, bildningschefen,gynmasiechefen
Enheten for Verksamhetsstöd/fastighet

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 132 

 

MEDBORGARFÖRSLAG OM BOENDE FÖR ÄLDRE I BRASTAD 

Dnr: LKS 11-259-293 

 

Inger E. Karlsson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-06-14 föreslagit, att ett nytt boende 

för äldre skall skapas i Brastad. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och 

LysekilsBostäder AB. 

 

VD för LysekilsBostäder AB framför i sitt remissvar att bostadsbolaget för närvarande inte 

har några planer för byggnation av äldreboende i Brastad, men är öppna för en dialog 

tillsammans med kommunen för att se om förutsättningar finns för att i bostadsbolagets regi 

genomföra en byggnation av nämnda slag som efterfrågas i medborgarförslaget.  

 

Beslutsunderlag 

 

Medborgarförslag från Inger E. Karlsson, Brastad, 2011-06-14. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-22, § 94.  

Remissvar från LysekilsBostäder AB, daterat 2011-09-27 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för 

kompletterande utredning. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunledningskontoret 
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§ 132

MEDBORGARFÖRSLAGOM BOENDE FÖR ÄLDRE I BRASTAD
Dnr: LKS 11-259-293

Inger E. Karlsson, Brastad, har i medborgarförslag 2011-06-14 föreslagit, att ett nytt boende
för äldre skall skapas i Brastad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och
LysekilsBostäderAB.

VD för LysekilsBostäderAB framför i sitt remissvar att bostadsbolaget för närvarande inte
har några planer för byggnation av äldreboende i Brastad, men är öppna för en dialog
tillsammansmed kommunen för att se om förutsättningar finns för att i bostadsbolagets regi
genomföra en byggnation av nämnda slag som eñerfrågas i medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger E. Karlsson, Brastad, 2011-06-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 94.
Remissvar från LysekilsBostäderAB, daterat 2011-09-27

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för
kompletterandeutredning.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 133 

 

FÖRSÄLJNING AV VILLATOMTER TILL KOMMUNENS TOMT- OCH 

SMÅHUSKÖ, DEL AV LYSE 1:2 

Dnr: LKS 11-271-251 

 

Lysekils kommun äger fastigheten Lyse 1:2. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett 

förutsättningarna att stycka av del av fastigheten till två villatomter, för försäljning till 

kommunens tomt- och småhuskö. Tomtkön i Lysekils kommun är uppdelad i fyra områden. 

Kön för område Lyse har 41 registrerade intressenter. Inom området finns inga fastigheter till 

försäljning. Enligt uppskattning kommer det att finnas tomter att erbjuda tomtkön för område 

Lyse tidigast våren 2013. 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus för två tomter är beviljat av 

byggnadsnämnden och avstyckning är sökt hos Lantmäteriet. Tomterna som skall avstyckas 

är cirka 1 200 m
2
 och försäljningspriset är bedömt till 500 tkr per tomt. Försäljningspriset är 

bedömt genom jämförelse med tidigare försäljningar som skett inom området. 

 

Priset är exklusive VA och gata. Tomterna saknar idag tillfart, väg ska byggas ut och  

kostnaden för anläggandet av vägen skall betalas av fastighetsägarna enligt andelstal i 

gemensamhetsanläggning som beslutas av Lantmäteriet. En intilliggande privat fastighet skall 

styckas av i samband med kommunens tomter och ingå i gemensamhetsanläggningen för väg. 

Försäljning av tomterna kommer att finansiera kommunens kostnad för utbyggnaden av väg. 

Tomterna ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA och för en av de kommunala 

tomterna finns redan en anslutningspunkt upprättad. Övrig anslutningspunkt upprättas och 

bekostas av Leva i Lysekil AB. Köparna står för kostnaden för anslutningsavgift.  

 

Beslutsunderlag 

 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse 2011-10-07. 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att via kommunens 

tomt- och småhuskö försälja villatomterna inom del av Lyse 1:2 för 500 tkr/tomt exkl. VA 

och gata. 

 

Beslutet skickas till 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 133

FÖI§SÄLJN_I_NG AV VILLATOMTER TILL KOMMUNENS TOMT- OCH
SMAHUSKO,DEL AVLYSE 1:2
Dnr: LKS 11-271-251

Lysekils kommun äger fastigheten Lyse 1:2. Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett

förutsättningarna att stycka av del av fastigheten till två villatomter, för försäljning till
kommunens tomt- och småhuskö. Tomtkön i Lysekils kommun är uppdelad i fyra områden.
Kön för område Lyse har 41 registrerade intressenter. Inom området finns inga fastigheter till
försäljning. Enligt uppskattning kommer det att finnas tomter att erbjuda tomtkön för område
Lyse tidigast våren 2013.

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus för två tomter är beviljat av

byggnadsnämnden och avstyckning är sökt hos Lantmäteriet. Tomterna som skall avstyckas
är cirka 1 200 m2 och försäljningspriset är bedömt till 500 tkr per tomt. Försäljningspriset är
bedömt genom jämförelse med tidigare försäljningar som skett inom området.

Priset är exklusiveVA och gata. Tomterna saknar idag tillfart,väg ska byggas ut och
kostnaden för anläggandet av vägen skall betalas av fastighetsägarna enligt andelstal i
gemensamhetsanläggning som beslutas av Lantmäteriet. En intilliggandeprivat fastighet skall
styckas av i samband med kommunens tomter och ingå i gemensamhetsanläggningen för väg.
Försäljning av tomterna kommer att finansiera kommunens kostnad för utbyggnaden av väg.
Tomterna ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA och för en av de kommunala
tomterna finns redan en anslutningspunkt upprättad. Övrig anslutningspunkt upprättas och
bekostasav Leva i LysekilAB. Köparna står för kostnaden för anslutningsavgift.

Beslutsunderlag

Mark-och exploateringsingenjörenstjänsteskrivelse 2011-10-07.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att via kommunens
tomt- och småhuskö försälja villatomternainom del av Lyse 1:2 för 500 tkr/tomt exkl. VA
och gata.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§ 134 

 

DETALJPLAN FÖR GARAGE OCH BOSTAD, VÄGERÖD, DEL AV VÄGERÖD 

1:70 M.FL., ÖSTERSIDAN, LYSEKILS KOMMUN 

Dnr: LKS 11-98-214 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Niwi-Konsult utarbetat ett detaljplaneförslag för 

del av Vägeröd 1:70 M.FL. på Östersidan i Lysekils kommun. Planens syfte är att möjliggöra 

uppförande av ytterligare ca 20 stycken garage utöver de befintliga, utföra en gång- och cykelväg i 

anslutning till väg 785 samt utföre en tillfart till fastigheten Evensås 1:137.  

 

Beslutsunderlag 

 

Plankarta koncept 

Illustrationskarta koncept 

Planbeskrivning koncept 

Genomförandebeskrivning koncept 

Plan- , bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-10-06. 

 

Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att detaljplanens genomförande inte bedöms innebära betydande 

miljöpåverkan varför en särskild miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas. 

 
Ledningsutskottet beslutar att skicka ut förslaget till detaljplan på samråd enligt 5 kap 20 § PBL. 

 

Beslutet skickas till 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 134

DETALJPLQN FÖR GARAGE OCH BOSTAD, VÄGERÖD, DEL AV VÄGERÖD
1:70 M.FL.,OSTERSI])AN,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-98-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar tillsammansmed Niwi-Konsult utarbetat ett detaljplaneförslag för
del av Vägeröd 1:70 M.FL. på Östersidan i Lysekils kommun. Planens syfte är att möjliggöra
uppförande av ytterligare ca 20 stycken garage utöver de befintliga, utföra en gång- och cykelväg i
anslutning tillväg 785 samt utföre en tillfarttill fastigheten Evensås 1:137.

Beslutsunderlag

Plankartakoncept
Illustrationskartakoncept
Planbeskrivningkoncept
Genomförandebeskrivningkoncept
Plan-

, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2011-10-06.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att detaljplanens genomförande inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkanvarför en särskildmiljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöverupprättas.

Ledningsutskottet beslutaratt skickaut förslaget tilldetaljplan på samråd enligt 5 kap 20 § PBL.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 135 

 

DETALJPLAN FÖR DALSKOGEN, DEL AV SLÄTTEN 1:339 M.FL. 

Dnr: LKS  

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 135

DETALJPLANFÖR DALSKOGEN,DEL AVSLÄTTEN1:339 M.FL.
Dnr: LKS

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 136 

 

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR 

 

Lokal ledningsgrupp 

 

Roland Persson, enhetschef för arbetsmarknadsenheten informerar om det aktuella 

arbetsmarknadsläget och arbetet med att anordna praktikplatser.  

 

Bengt Mattson, avdelningschef IFO, informerar arbetet kring försörjningsstöd och arbetet 

med flyktingar. 

 

Information om befolkningsstatistik samt om pågående enkät om in- och utflyttning i 

Lysekils kommun. 

 

Utredare Sonja Carlberg informerar. Återkommer med presentation av statistik på 

församlingsnivå samt resultatet från enkät. 

 

Industrimark i Fiskebäckskil 

 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Ohlsson informerar om industrimark i Fiskebäckskil, 

Skaftö-Fiskebäck 1:383. 

 

Trafiksituationen vid Torps handelscentrum 

 

Lars Thörnblad och Magnus Enhörning, Trafikverket, informerar om trafiksituationen vid 

Torps handelscentrum och framtida utbyggnadsplaner. 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet antecknar informationen. 
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§ 136

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Lokal ledningsgrupp

Roland Persson, enhetschef för arbetsmarknadsenheten infonnerar om det aktuella
arbetsmarknadslägetoch arbetetmed att anordna praktikplatser.

Bengt Mattson, avdelningschef IFO, infonnerar arbetet kring försörjningsstöd och arbetet
med flyktingar.

Information om befolkningsstatistiksamt om pågående enkät om in- och utflyttning i
Lysekilskommun.

Utredare Sonja Carlberg infonnerar. Återkommer med presentation av statistik på
församlingsnivå samt resultatet från enkät.

Industrimarki Fiskebäckskil

Mark- och exploateringsingenjör Sara Ohlsson infonnerar om industrimark i Fiskebäckskil,
Skañö-Fiskebäck1:383.

Trafiksituationenvid Torps handelscentrum

Lars Thörnblad och Magnus Enhörning, Trafikverket, infonnerar om trafiksituationen Vid
Torps handelscentrum och framtida utbyggnadsplaner.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar infonnationen.

JUSTERING Sign:
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§ 137 

 

PLANÄRENDEN 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet informerar om ansökningar om planbesked, 

pågående arbete med detaljplaner, bl.a. Tuntorp 4:156, Slättevallen och område vid 

kanalvägen, Grundsund. 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet antecknar informationen. 
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§ 137

PLANÄRENDEN

Samhållsbyggnadsförvaltningens planenhet infonnerar om ansökningar om planbesked,
pågående arbete med detaljplaner, bl.a. Tuntorp 4:156, Slättevallen och område Vid
kanalvägen, Grundsund.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar infonnationen.

JUSTERING Sign:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

 Kommunstyrelsens  

 ledningsutskott 2011-10-19  22 (24) 

 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 138 

 

GRUNDSUNDS HAMNOMRÅDE – PRESENTATION AV UTKAST TILL 

PROGRAM 

Dnr: LKS 

 

Arkitektpraktikanten Elin Celik presenterar ett utkast till program för Grundsunds 

hamnområde. 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet beslutar att anteckna informationen. 

 

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta en 

programsamrådshandling för området samt att beskriva arrendesituationen i området. 

 

Beslutet skickas till 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§138

GRUNDSUNDS HAMNOMRÄDE - PRESENTATION AV UTKAST TILL
PROGRAM
Dnr: LKS

Arkitektpraktikanten Elin Celik presenterar ett utkast till program för Grundsunds
hamnområde.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna infonnationen.

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta en

programsamrådshandling för området samt att beskrivaarrendesituationeni området.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§ 139 

 

REDOVISNING AV TURISM OCH TRAFIKFRÅGOR SOMMAREN 2011 

Dnr: LKS  

 

Näringslivschef Michael Johansson och trafikingenjör Anders Axelsson redovisar 

erfarenheter från sommaren 2011 avseende turism och trafik. 

 

Näringslivsenheten redogjorde för turismens utveckling på nationell, regional och lokal nivå. 

Efter sex år av ökande gästnätter konstaterades ett trendbrott och att antalet gästnätter under 

2011 minskat. På lokal nivå konstaterades flera positiva saker som t.ex. etableringen av 

Harrys och flera mycket välbesökta evenemang. Kritik har från det lokala näringslivet har 

framförts att turistbyrån öppnade sent, varit dåligt bemannad och att material inte funnits 

framme i tid eller tagit slut i förtid. 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet beslutar att inte förnya avtalet med Lysekils turist ekonomisk förening om 

att bedriva turistbyråverksamhet. Ansvaret för detta förs i stället över till näringslivsenheten. 

 

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag 

till trafikåtgärder inför sommaren 2012. 

 

Ledningsutskottet beslutar att behandla frågan om turismnäringen vid ett extra sammanträde 

2011-11-14 kl. 13.00. 

 

Beslutet skickas till 

 

Näringslivsenheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 139

REDOVISNING AVTURISMOCH TRAFIKFRÄGORSOMMAREN 2011
Dnr: LKS

Näringslivschef Michael Johansson och trafikingenjör Anders Axelsson redovisar
erfarenheter från sommaren 2011 avseende turism och trafik.

Näringslivsenhetenredogjorde for turismensutveckling på nationell, regional och lokal nivå.
Efter sex år av ökande gästnätter konstaterades ett trendbrott och att antalet gästnätter under
2011 minskat. På lokal nivå konstaterades flerapositiva saker som t.ex. etableringen av

Harrys och fleramycket välbesöktaevenemang. Kritikhar från det lokala näringslivet har
framförts att turistbyrån öppnade sent, varit dåligt bemannadoch att material inte funnits
framme i tid eller tagit slut i förtid.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt inte förnya avtalet med Lysekils turist ekonomisk förening om

att bedriva turistbyråverksamhet.Ansvaret for detta fors i stället över tillnäringslivsenheten.

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt utarbeta ett forslag
till trafikåtgärder infor sommaren 2012.

Ledningsutskottet beslutar att behandla frågan om turismnäringen vid ett extra sammanträde
2011-11-14 kl. 13.00.

Beslutet skickas till

Näringslivsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§ 140 

 

SMÅBÅTSHAMN VID PINNEBERGET, DEL AV VÄGERÖD 1:70 

Dnr: LKS 10-270-825 

 

Pinnebergets hamnförening bildades 2010-07-24. Medlemmarna i föreningen gav den nya 

styrelsen i uppdrag att så fort som möjligt förverkliga planen med att i samarbete med 

kommunen skapa båtplatser till föreningens medlemmar samt från kommunens kö. Byggstart 

planeras till november månad, under förutsättning att arrendeavtal kan skrivas.  

 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2010 att hänskjuta frågan till den pågående 

småbåtshamnsutredningen samt att beakta frågan vid investeringsbudgeten för 2011. Frågan 

har därefter övervägts inom ramen för småbåtshamnsutredningen och i arbetet med 

investeringsbudget för 2011 och 2012. Det har konstaterats, att kommunen inte f.n. har 

möjlighet att investera i en ny småbåtshamn vid Pinneberget. 

 

Beredning 
 

Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-01, § 154. 

 

Ledningsutskottets beslut 

 

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 

ansvarig för småbåtshamnsverksamheten utarbeta förslag till avtal m.m. avseende 

föreningsdrift av småbåtshamn vid Pinneberget. 

 

Beslutet skickas till 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ansvarig/småbåtshamnar 
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§ 140

SMÄBÄTSHAMNVID PINNEBERGET, DEL AVVÄGERÖD 1:70
Dnr: LKS 10-270-825

Pinnebergets hamnförening bildades 2010-07-24. Medlemmarna i föreningen gav den nya
styrelsen i uppdrag att så fort som möjligt förverkliga planen med att i samarbete med
kommunen skapa båtplatser till föreningens medlemmar samt från kommunens kö. Byggstart
planeras tillnovembermånad, under förutsättning att arrendeavtalkan skrivas.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2010 att hänskjuta frågan till den pågående
småbåtshamnsutredningen samt att beakta frågan vid investeringsbudgeten för 2011. Frågan
har därefter övervägts inom ramen för småbåtshamnsutredningen och i arbetet med
investeringsbudget för 2011 och 2012. Det har konstaterats, att kommunen inte f.n. har
möjlighet att investera i en ny småbåtshamnvid Pinneberget.

Beredning

Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-01, § 154.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med
ansvarig för småbåtshamnsverksamheten utarbeta förslag till avtal m.m. avseende
föreningsdrift av småbåtshamnvid Pinneberget.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ansvarig/småbåtshamnar

JUSTERING Sign:


