
11 U0)
Lys E KI LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KO Ni M U N

KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 
Sammanträdestid: 2012-01-18 kl 08.30 - 12.30

Lokal: Borgmästaren

Beslutande
Ledamöter: Partiersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf
Yngve Larsson (FP)
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Övriga närvarande

KennethHansson, Försäkringskassan, § 8
Jeanette Lindgren, Primärvården, § 8
Susanne Thörnblom, Läkarhuset, § 8
Kerstin Löving, Carema öppenvård psykiatri, § 8
Agneta Essén, socialchef, § 8
Bengt Mattsson, avdelningschefIFO, § 8
Maria Vikingssoia, samhällsbyggnadschef, § 9
Josefin Kaldo, enhetschefplan, bygglov,mät, § 9
YlwaLarsson, palningenjör, § 9
David Engström, planarkitekt,§ 9
Rickard Ahlström, planarkitekt,§ 9
Olof Österberg, hamnchef, § 9
Jan Larsson, projektledare, § 8
Jeanette Alrmoth,mark-och exploateringsingenjör, § 8
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ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

§ 2

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

Inger E. Karlsson, Brastad, har i medborgarförslag2011-06-14 föreslagit, att ett nytt boende
för äldre skall skapas i Brastad.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
LysekilsBostäderAB.

VD för LysekilsBostädei'AB framför i sitt remissvar att bostadsbolaget för närvarande inte
har några planer för byggnationav 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 efterfrågas i medborgarförslaget.

Administrativechefen har i tjänsteskrivelse 2012-01-10 redogjort för det påbörjade arbetet
med om- och tillbyggnadav Stångenäsheimnet och den komplettering av boende för äldre
som detta innebär.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Inger E. Karlsson, Brastad, 2011-06-14.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-06-22, § 94.
Remissvar från LysekilsBostäderAB, daterat 2011-09-27
Ledningsutskottets protokoll 2011-10-19, § 132.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01-10.

Ledningsutslçottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad VD i LysekilsBostädei'AB och
administrative chefen anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 3

MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄLDREBOENDE I GULLMARSSKOLANS
LOKALER
Dnr: LKS 11-136-291

Konnnunen har mottagit medborgarförslag om att inrätta äldreboende i Gullmarsgyrmnasiets
lokaler. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till vård- och
omsorgsnämnden samt bildningsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämndenhar i sina remissvar påpekat att frågor
kring kommunens bostadsförsörjning inte ligger inom dessa nämnders ansvarsområden.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar och har också initierat arbetet med att ta fram
en boendestrategi for konnnunen.

Administrativechefen har i tjänsteskrivelse 2012-01-10 anfört, att enligt Imvarande planering
i det pågående arbetetmed lokalförsörjningen for' utbildningssektorninom Lysekits tätort
kommer nuvarande lokaler vid Gullmarsskolan/Gullmarsgymnasietatt tas i anspråk full ut.
Alternativ användning i enlighet med medborgarförslaget av de lokaler som

Gullmarsgyimnasietlämnar när verksamheten flyttartillRinkenäs är således inte aktuell.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Sara Herrman, Lysekil,2011-04-04
Konnnunfulhnäktigesprotokoll 2011-04-28, § 61.
Vård- och Omsorgsnämndensprotokoll 2011-10-26, § 87, med tjänsteskrivelse.
Bildningsnämndensprotokoll 2012-01-03, § 8, med tjänsteskrivelse.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-01-10.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisning tillvad vård- och omsorgsnämnden och
bildningsnämndensamt administrativechefen anfört att avslå medborgarförslaget.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 4

SAMORDNINGSFÖRBUNDETNORRA BOHUSLÄN - VERKSAMHETSPLANMED
BUDGET 2012
Dnr: LKS 11-459-041

SamordningsfotbundetNorra Bohuslän har vid styrelsemöte 201141-23 antagit
verksamhetsplanmed budget för år 2012 och översänt planen tillsamtliga parter för
kännedom.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplanmed budget 2012 för Samordningsförbundet Norra Bohuslän.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt anteckna informationenom saznordningsförbttndets
Verksamhetsplan.

Beslutet skickas till

Konrmunstyrelsen
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 5

PROJEKTBESKRIVNINGu BRASTADCENTRUM
Dnr: LKS 11-102-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar fått i uppdrag att ta fram ett planprogram för Brastad
centrum. Syftet med planprogrammetär att utveckla Brastads centrumoinix-åtde genom att stärka
områdets identitet och attraktivitet. Ambitionenär att arbeta konsekvent vid utformningen av området
for att skapa en känsla av sammanhang. Möjligheternatill förrättning samt nya mötesplatser skall
studeras i planarbetet. På så sätt kan attraktiviteten förorten öka och dess funktionsom centratort samt

mötesplats for de norra kommundeiarnastärkas.

Planprogrammetskatl tas fram i projektform där en projektgrupp samt en styrgrupp utsatts.

Projektgruppen består av medarbetare från samhällsbyggnadsfoivaltningen,kultur- och ñitidsenheten
samt näringslivsenheteii. Kommunstyrelsens ledningsutskott skall fungera som styrgrupp.

Planprogrammet skall tas fram genom dialog och samverkan med boende, verksammaoch
fastighetsägare i Brastad genom exempelvis workshops. Arbetet påbörjas med en träff med
företagare/fastighetsägareverksamma inom och i anslutning tiil det Föreslagna planområdet. l
fjrlängningeii kan grtteriigare träffar anordnas med företagare/fastighetsägaresamt ett urval av boende
i Brastad.

Beslutsunderlag

Projektbeskrivningkoncept

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt godkänna projektbeskrixrningen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaitningen

JUSTERING Sign:
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§ 6

BRYGGAFÖR KRABBFISKEVID NORRA HAMNSTRANDEN
Dnr: LKS 11-487-849

Gamlestans byalag har i skrivelse 2011-10-27 gjort ñamställning om att kommunen
medverkar till att anlägga en brygga för krabbfiske i anslutning till bryggan vid Norra
Hamnstranden.

Beslutsunderlag

Skrivelse üån Gamlestans byalag 2011-10-27.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt konununledningskontoret att utreda frågan i
samarbetemed samhäiisbyrggnadsförvaltningenoch harnnfölvaltningen.

Beslutet skickas till

Gamlestans byalag
SamhälIsbyggnadsförvaltningen
Hanmförvaltningen
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§7

INKÖPAVMOBILHÖRSLINGA
Dnr: LKS

Under de senaste åren har frågan o1n tillgång till en mobil hörslinga aktualiserats för att
användas i lokaler där fast hörslinga inte finns installerad.

Kostnaden för en mobilhörslinga beräknasuppgå till ca 20 tkr.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt serviceenheten att upphandla och administrera en

mobilhörslinga.

Beslutet skickas till

Servicenheten
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§ 8

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Lokal ledningsgrupp

KennethHansson, Försäkringskassan, redovisar statistik från Fyrbodal kring sjukskrivningar,
ohälsotal, försörjningsstöd m.m.

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

Kerstin Löving, enhetschef vid Carema psykiatrisk öppenvård, i Lysekil,presenterar enhetens
verksamhet.

Jeanette Lindgren, primärvården, och Susanne Thörnblom, Läkarhuset, informerar om

aktuella frågor.

SocialchefAgneta Essén informerarom pågående utredningsarbetekring Missbruksenheten.

ExploateringsavtalSpjösvik

Fuliiölja tecknade avtal med enskildafastighetsägare.

Stormskadol*på strandpromenadeniNorra hamnen

ProjektledareJan Larsson informerar om ttppkomna skador, tillfälligaåtgärder samt kontakter
med entreprenör och försäkringsbolag.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsntskottet antecknar informationen.
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§9

PLANÄRENDEN

Sennhällsbgrggnadstörxraltningensplanenhet inforlnerar om pågående arbete med detaljplaner,
bla. Vattentorenet i Rågårdsvik, Holländaröd, Hallinden, lüonberget 1:97 (fd. vattentornet),
Valbodalensamt arbetsprogram- uppföljning av arbetet med detaljplaner under 201 I.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.
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