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Sammanträdestid: 2012-01-19 k! 08.30 - 12.10

Lokal: Borgmästaren
 

Beslutande
Ledamöter: Partiersättare:

Roland Karlsson (FP), ordf
Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf
Yngve Larsson (FP)
.Tan-OlofJohansson (S)

Tjänstemän:

Lena Fischer, kommunchef
01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Paragrafer:   Sekreterare:
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Övriga närvarande

Anders Axelsson, trañkingenjör, §§ 11
Olof Österberg, hamnchef, §§ 10-12
Maria Vikingsson, samhälisbyggnadschef, §§ 13-14
Josefin Kaldo, enhetschef plan, bygglov, mät, §§ 13-14
YlvaLarsson, pianingenjör, § 14
John Heliman, planarkitekt,§ 14
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§10

ANBUD PÅ DRIFTAVTAL AVSEENDE KOLLEKTIVTRAFIK LYSEKIL-
FISKEBÄCKSKIL
Dnr: LKS

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december 2011 att godkänna en

förlängning av driñavtalet med Västtrafik avseende kollektivtrafiken mellan Lysekil och
Fiskebäckskilmed fartyget Carl Wilhelmsson.

Västtrafik AB är in. ute och upphandlar en entreprenad för driften ñ°.o.m. 2012-09-01.
Hamnchefen redogör för förutsättningarna för kommunen att lämna in ett anbud.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt hamnchefen att till kommunstyrelsens sammanträde l

februari bereda ärendet med imiktning att kommunen skall lämna anbud på driften.

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra ät hamnchefen att i samarbete med personalchefen vidta
de personaladministrativaåtgärder som nuvarande situation kräver.

Beslutet skickas till

Hamnchefen
Personalchefen
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§ 11

TRAFIKFRÄGOR,PARKERINGAR,STÄLLPLATSERMM

Trafikingenjör Anders Axelsson redogör för aktuella trañkfrågor, parkeringsfrâgor samt

ställplatsex* for husbilar.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhäf1sbyggnadsförxraitningen i samråd med

hamnforvaltningen att infor sommaren 2012 utarbeta ett förslag till att anordna Stallplatser for
husbilari Valbodaien och Stora Långevik.

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsforvaltningen att utarbeta forslag till att

pröva gågata på Kungsgatan mellan Korsgatan och Apoteksgatanunder sommaren 2012.

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltnjngen att utreda

förutsättningarna for' att inom ramen för exploateringsavtalet för Bansviksbrottet tillgodose
behovetav kompletterande parkeringsplatserför Gamlestan/Nonahamnen invid Lotsgatan.

Ledningsutskottet beslutar att utredningarna om Stallplatser och gågata skall redovisas på
ledningsutskoftets sammanträde 15 februari.

Beslutet skickas till

Sarnhällsbyggnadsförxraltningen
Hamnforvaltningen

 

JUSTERING Sign:
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§ 12

DRIFT AV KOMMUNENS GÄSTHAMNAR

Driften av kommunens gästhamnai'sommaren 20] 2 aktualiseras.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt hamnchefen att till utskottets sammanträde 15
februari redovisa förslag på drift av konununens gästhanmaz* sommaren 2012 samt inriktning
inför sommaren 2013.

Beslutet skickas till

Hamnchefen
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§13

ÅTGÄRDER EFTERRAS PÅ FASTIGHET VID BROÄLVEN
Dnr: LKS 1141:249

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten arbetat med ñågan kring åtgärder,
hetalningsansvar* m.m. som föranletts av ras på fastigheten Broberg 43:1 i Brodalen.
Overläggningar har förts med berörd fastighetsägare och Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän.

Förvaltningen presenterar åtgärdsförslag och förslag till avtal med fastighetsägaren avseende
åtgärder, betalningsansvai' mm. Kostnader för åtgärder kommer att återsökas från staten
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB).

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhälIsbyggnadsförvaltningen att teckna avtal med
berörd fastighetsägare enligt i huvudsak upprättat förslag.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 14

PLANFRÃGOR- SÖDRA HAMNEN, RESECENTRUM

Samhäilsbyggnadsförvaltningens planenhet redovisar pågående arbete med detaljplan för
Södra hamnen med särskild inriktning på placering av resecentrum. Två alternativa
placeringarredovisas.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att anmteclma redovisningen samt att uppdra åt planenheten att

komplettera utredningen kring vissa delar av placeringenav resecentrum.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten

JUSTERING Sign:


