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Övriga närvarande

Bengt Mattsson, avdelningschef IFO, § 45.
Roland Persson, enhetschef AME, §§ 42,45.
Agneta Essén, socialchef, § 45
Roland Mattsson, gymnasieohef, § 45
KennethHansson, försäkringskassan, § 45
YvonneMartinsson, arbetsförmedlingen,§ 45
Martin Callenno, bildningschef,§ 45
Anna Nyman-Holgersson, folkhälsosarnordnare, § 45
Maria Vikingsson, samhällsbyggnadscheñ § 45.
Josefin Kaldo, enhetschefplan, bygglov,mät, §§ 31, 38-39, 46.
David Engström, planarkitekt,§§ 31, 38-39, 46.
Rickard Ahlström, planarkitekt,§§ 31, 38-39, 46.
John Hellman, planarkitekt,§§ 31, 38-39, 46.
Hans Jönsson, § 46
Andreas Lyckefors, § 46
Per Bornstein, § 46
Olof Österberg, hamnohef, §§ 40-41, 43
Anders Axelsson, utredningsingenjör, §§ 34-35, 43
Michael Johansson, näringslivschef, §§ 32, 36
Anita I Andersson, kommunrevisionen, § 47
Arne Lundqvist, konnnunrevisionen, § 47
Leif Bergius, kommunrevisionen, § 47
Anders Henriksson, konnnunrevisionen, § 47
Anita Larsson, kommunrexrisionen, § 47
Olle Krischansson, konnnunrexrisioziexr, § 47
Håkan Olsson, Px-'vC/kornntumevisionen,§ 47
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_ÄRENDN._YRELE

§28

REVIDERAT AVTAL_ AVSEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVARET
MELLAN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN OCH KOMMUNERNA I VÄSTRA
GÖTALAND
Dnr: LKS 12-70-779

Avtalet som reglerar hälso- och sjukvärdsansxraret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland har reviderats. Avtalet är antaget i det politiska samrådet
mellan VästKorn och Västra Götalandsregionen. Kommunerna i Västra Götaland
rekommenderasatt anta avtalet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2012, inklusive avtal.
Vård- och Omsorgsnämndensprotokoll 2012-02-28, § 21
Individ- och myndighetsnänmdensprotokoll 2012-02-29, § 45.

Lcdningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Konnntlnftlihnäktige beslutar att godkänna avtalet 2011-11-0350111 reglerar hälso- och

sjukvårdsansxraret mellan Västra Götalandsregionen och konnnunerna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign: Z?
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§ 29

NATTBEMANNINGLYSEKILSHEMRIET- PROTESTLISTA
Dnr: LKS 12-71-739

En protestlista har överlämnats av Klaus Peters, ordförande i Demensföreningen, med 2020
namnunderskrifter. Protestlistan gäller nedskärningen av nattbemannjngen på
Lysekilshemmet som gjordes i december 2011. Handikappföreningarna och Demens-

föreningen i Lysekilstår bakom skrivelsen.

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet, tagit del av förvaltningens yttrande och

överlämnat det tillkommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse från den 9 februari 2012.
Utdrag ur ”Protestlista mot indragning av nattpersonalpå Lysekilsäldreboenden”
Vård- och Omsorgsnämndens protokoll 2012-02-28, § 15.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse till undertecknarna

av protestlistan för kännedom samt att anmäla ärendet tillkommunfullmäktige.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERJNG Sign:
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§30

MlEDBORGARFÖRSLAGANG.__OMPRÖVNING Arj NEDLÄGGNINGSBESLUT
RORANDE KYRKVIKSOCH FARGARGATANSFORSKOLOR
Dnr: LKS 11-379-611

CeciliaLindstrand och Camilla Tinasdotter, Lysekil,har i medborgarförslag 2011-10-07

föreslagit, att beslutetatt lägga ned Kyrkviksoch Färgargatans förskolor omprövas.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget tillkommunstyrelsen och
bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar anfört, att de Synpunkterna som förslagsställarna framfört kommer att

tas med i det fortsatta utredningsarbetetkring lokalomstiuktureringenav förskolor och skolor
i tätorten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag :från Cecilia Lindstrand och CamillaTinasdotter 2011-10-07.
Kommunfullmäktigesprotokoll 201 1-10-27, § 136.
Bildningsnämndensprotokoll 20l2-02-21, § 26, med tjänsteskrivelse.

Ledningsutslçottets förslag till lcommunfullmäktige

Konrmunftlllmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad bildningsnätnndenanförts anse

nredborgarförslaget besvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§31

UPPHÄVANDE AV FÖRORDNANPE ENLIGT § 113 BYGGNADSLAGEN MED
ANLEDNING AVDETALJPLANnon TORVEMYRETAPP 2
Dnr: LKS 10-426-214

Under samrådet för detaljplan Torvemyr etapp 2, del av Skaftö-Baeka3:351 m.fl. Grundsund,
Lysekils kommun, trppmärksamtnadeskommunen på att den gamla byggnadsplanerz, som den nya

detaljplanen delvis ersätter, innehållerett förordnande enligt § 113 Byggnadslagen och att detta

förordnande måste upphävas före detaljplanen kan antas och vinna laga lcrafr.

Ett upphävande av förordnandet måste kommunicerasmed alla sakägare inom den gamla
byggnadsplanen före en ansökan om Lzpphävande skickas tillLänsstyrelsen. Samrådet pågick ñ-ån den

13 januari 2012 tilloch med den 24 februari 2012. Under samrådet inkom 5-10 telefonsamtal med

frågor som främst rörde var det aktuella området låg i förhållandetill den egna fastigheten. Med vidare

förklaringom vad förfarandet innebär och insikt om att det berör ett onnåde långt ñån den egna

fastigheten har alla som ringt förklaratsig nöjda och meddelat att man i så fall inte har någonting emot

upphävandet. Några skriftligayttranden inkom inte under samrådstiden.

Beslutsunderlag

Följebrev till samrådsutskioket för upphävandet av § 113 området
Plan-, bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-03-08.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen -

Kommunstyrelsen beslutaratt skicka in en ansökan till Länsstg/relsen om upphävande av den del av

förordnandet enligt § 113 Byggnadslagen som ligger inom detaljplanen för Torvemyr 2, del av Skaftö-
Backa 3:35l mfl.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 32

FÖRDJUPAD LOKALISERINGSANALYS FÖR UPPLEVELsnçENTRUM 1
HAVSBADSOMRÅDET SAMT POLITISK REFERENSGRUPP FOR LYSEKILS
KOMMUNS DESTINATIONSUTVECKLING
Dnr: LKS 10-153-879

Näringslivsenheten har i tjänsteskrivelse 2012-03-08 lämnat en lägesrapport över det fortsatta
arbetet med lokaliseringen av ett Upplevelsecentrum i Lysekil och kopplat till detta Lysekils
kommuns destinationstltveckling.

För det fortsatta arbetet har näringslivsenheten föreslagit, att en fördjupad lokaliseringsanalys
genomförs av ett Upplevelsecentrun] i Havsbadsområdet samt att en politisk referensgrupp för

Lysekilskommuns destinationstltvecklingutses.

Beslutsunderlag

Projektledarenstjänsteskrivelse 2012-03-08.

Ledningsutslcottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en fortsatt och fördjupad lokaliseringsanalys av

Havsbadsområdet som huvudalternativ för en planerad etablering av Upplevelsecentmum.

Konmiunstyrelsen beslutar att tillsätta en politisk styrgrupp för projekt Upplevelsecentruni,
turism och destinationsutvecldingi Lysekilskommun.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 33

STYRDOKUMENTFÖR RAMBO AB
Dnr: LKS 12-78-107

Rambo AB föreslår i en skrivelse att ägarkonnnunernaLysekil,Munkedal, Sotenäs och
Tanum godkänner respektive antar förslag tillomarbetadeägardirektiv, konsortialaxrtal samt

bolagsordning för Rambo AB. Omarbetningenhar skett i nära samarbete med kommunernas
"ägarcontrollerfsamt anlitad bolagsjurist.

Omarbetningarnaföranleds av vidgat uppdrag, som även innefattar förnyelsebara och

miljövänligaenergikällor, moderniserat språkbruk min. För att de nya dokumenten ska kunna
antas på Rambos bolagsstämmakrävs att ägarkomnmnemaär eniga.

Den stora förändringenär att bolagets Ltppdrag vidgas tillatt även omfattaproduktion och

försäljning av energi från förnyelsebara och miljövänligaenergikällor. Större projekt ska dock
underställaskommunernasprövning innan de kan påbörjas.

Beslutsunderlag

Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-03-09 med förslag tillägardirektiv, bolagsordnjng och
konsortialavtal.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Konmiunñrllmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till bolagsordning för Rambo
AB.

Kommunñillniäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag till konsortiaiaxrtal med Rambo
AB.

Konnnunfullmäktigebeslutaratt anta upprättat förslag tillägardirektiv för Rambo AB.

Beslutet skickas till

K0n11nunstjv1'elsen

.TUSTERING Sign:
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§34

MOTION OM ATTGÖRA KUNGSGATANTILL EN BILFRI GÅGATA
Dnr: LKS 11-433-311

Torbjörn Stensson (S) har i motion 2011-11-14 föreslagit, att Lysekilskommun tillnästa

sommar tillskaparen bilfrigågata på Kungsgatan mellan torget och Folkets hus.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen.

Näringslivsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningenhar i tjänsteskrivelser tillstyrkt
motionen.

Beslutsunderlag

Torbjörn Stenssons motion 2011-11-14.
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 201 1-1 1 -l 8.
Ledningsutskottets protokoll 2011-12-14, § 161.
Tfenhetschefens tjänsteskrivelse 201 l-l2-l 6.

Ledningsutsláottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamotionen.

Beslutet' sldckas till

Konnnunstyrelsen

IUSTERING Sign:
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§35

UTREDNINGOM ATTGÖRA KUNGSGATANTILL GÄGATA SOMMARTID
Dnr: LKS 11-433-311

I anslutning till behandlingenav en motion från Torbjörn Stensson (S) om att del av

Kungsgatan skall göras om tillgågata sommaren 2012 gav kommunstyrelsen
samhällbyggnadsförvaltningeni uppdrag att utreda utformningen av en gågata och
trañkforingenunder perioden 15 juni till 15 augusti.

Utredningsingenjörenhar presenterat denna utredning i tjänsteskrivelse 2012-0346. Sannåd
har skett med representanter for Svensk Handel och berörda affärsidkare.

Beslutsunderlag

Utredningsingenjörens tjänsteskrivelse 2012-03-16.
Anteckningar från dialogmöte 2012-03-15.

Ledningsutskottets förslag tilikomlnunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt anordna gågata på
föreslagen del av Kungsgatan under perioden 2012-06-15-08-15samt att kostnaden skall
täckas inom ramen för samhällsbyggnadsforvaltningensbudget 2012.

Beslutet sldckas till

Kommunstyrelsen

(JUSTERING Sign: Ã/ /x. ..iii»v;ieit>
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§36

YTTRANDE ÖVER WEST SWEDENS FRAMTIDA INRIKTNING OCH
ORGANISATION
Dm: LKS 12-47-106

Styrelsen for West Sweden har i skrivelse 2012-02-20 begärt att få medlemmarnassynpunkter
på sitt förslag till framtida inriktning och organisation. Tre områden lyfts fram där synpunkter
önskas:

o Projelctverksrzml:elen
e Bzysselvei-ksairzlzeteen
e Medlenzsrzvgüt

Näringslivschefenhar utarbetat förslag tillyttrande 2012-03-01.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att avge yttrande till West Swedens styrelse i enlighet med
näringslivschefens skrivelse.

Beslutet skickas till

West Sweden
Näringslivsenheten

JIJSTIERING Sign:
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§37

YTTRANDE_ÖVER HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAG OM SKYDD MOT
OLYCKORFOR LYSEKILSOCH MUNKEDALSKOMMUNER
Dnr: LKS 12-30-179

Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument för RäddningstjänsttörbundetMitt
Bohuslän (RMB). Dokumentet är upprättat mot bakgrund av kraven i Lag (2003:778) om

skydd mot olyckor. Det behandlarockså räddningstjänstförbundets verksamhet och stöd for
kommunernaskrishantering enligt Lag (2006:544)om kommuners och Iandstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i ñedstid och inför höjd beredskap.

Syftet med Handlingsprogrammet är att på ett samlat sätt tydliggöra de två samverkande
konnnunernasgrundläggande politiska viljeinriktning,målenoch ramarna törförbundets
verksamhet för perioden 2012-04-01 till 2015-12-31. Avsiktenmed att programmet sträcker
sig ett år längre än mandatperiodenär att den nyvalda direktionenfår ett år på sig att utarbeta
ett nytt förslag til1 Handlingsprogram. Handlingsprogrammetskall ses som en grundstomrne
för förbundets arbete med att bidratill säkerhet och trygghet för de människor som bor, vistas
och verkar i de två kommunerna.

RMB svarar för oiycksförebyggandeverksamhet, räddningstjänstsamt stöd tillkrisberedskap
på uppdrag av de två kommunerna. Uppdragen framgår i detalj av förbundsordningen för
RlVlB.

De riskfrågor som enligt förslaget särskiit kommer att prioriteras under 2012-2015 är

följande:

1. Trafikolyckoroch trafiksäkerhet
2. Brand i bostad/byggnad
3. Olyckorkopplade tilldet rörliga tiiluftslivet

Beslutsunderlag

RäddningstjänstförbundetMitt Bohusläns remiss 2012-01-30 av Handlingsprogram eniigt Lag
om skydd mot olyckor.
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2012-03-10.

Ledningsutsttottets beslut

Ledningsutskottct beslutaratt tillstyrkaförslaget till Handlingsprogram enligt Lag om skydd
mot olyckor för Lysekiis och lvlunkedalskonnnuner. Dock ska de synpunkter som lämnats
under respektive kapitelrubrik beaktas.

Beslutet skickas till

l-'âäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän

.TUSTERING Sign:
F, r,ÄV
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§38

DETALJPLANFÖR RÄKBODARNA,DEL AV SÖDRA HAMNEN 1:115 M.FL.
Dnr: LKS 11-103-214

Samhällsbyggnadsföriraltningen har tillsammans med Sjölén & Hansson ArkitekterAB Litarbetat ett

förslag till detaljplan för Räkbodarna, del av Södra Hamnen 1:115 mfl. Syftet med detaljplanen är
att ge permanenta byggrätter for räkbodarna och restaurangprämen. I samband med
planarbetet ser man även över andra behov som finns kopplade till de befintliga
Verksamheterna som exempel kan nämnas större ytor for uteservering, förråd, sopruln och
toalett. Den restanrangpråm som ligger vid kajkanten inom fastigheten Södra Hamnen 1:115
ingår också i planområdet. Dess byggrätt kommer att bekräftasi detaljplanen.

Trafiksimationen i sin helhet skall ses över i planarbetet. En ny separerad cykelväg skall
anordnas längs med huvudgatan. Tillfaiten till Curmanska villorna sker idag via strand-
promenaden, vilketär en ohållbar lösning. En ny tillfartslösningtill Curmanska villornaskall
anordnas.

Beslutsunderlag

Planbeskrivningkoncept
Genomförandeheskrivningkoncept
Illustrationskartakoncept
Plankarta koncept
Plan; bygglov- och mätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-03-08.

Ledningsntslcottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanens genomförande inte bedöms innebära betydande
miijöpåverkaii. En särskild miljökonsekvealsbeskrivnixigbehöver därmed inte upprättas.

Ledningsutskottet beslutaratt skicka ut planen på sanzråd enligt 5 kap 20 § PBL.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsforvaltniiigen/planenheten

JUSTERING Sign:
\
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§39

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FOSSA 1:206, VATTENTORNET I
nÅoÅnnsvnç,LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 05-423-214

Ett förslag tilländring av detaljplan för fastigheten Fossa 1:206 (VattentornetRågårdsvik) har varit ute

på samråd under perioden 201 1-1 1-18 till 201 142-16. Detaljplanen skickades tillstatliga
mmyndigheter och verk, kommunala instanser och sakägare enligt särskild Sändlista. Detaljplanen
drivs med så kallat enkelt planforfarandeenligt 5 kap 28§ PBL (1987: 10).

Underrättelsehandlingarhar nu upprättats, i samband med detta har det konstaterats att uppfaiten till
fastigheten kommer att ha en lutning på ca 20 %. En väg med lutning över 12 %, dvs. 8 procent-
enheter lägre än tänkt uppfart, definieras som väg med låg standard. Lutningar över 10 %
innebär stora svårigheter för stopp och start vid vinterväglag. Än mindre kommer tillgänglig-
hetskrav till fastigheten kunna klaras, dvs. en lutning på 1:12 med vilplan.

Enligt 2 kap 2§ PBL (2010:900)skall rnark-och vattenområde användas för det de är mest

lämpade for, vidare skall planläggning, enligt 2 kap 3§ PBL, främja en långsiktigt god
hushållningmed mark samt en långsiktigt god livsmiljösom är tillgängligoch användbar för
alla samhällsgrupper. Vid planläggning skall, enligt 2 kap 6§ PBL, bebyggelse placeraspå ett
sätt som är lämpligt med hänsyn tillmöjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga att använda området. Tillfaitentillplanområdet kommer ej *vara

tillgänglighetsanpassadför personer med handikapp, planläggningenkan därför inte anses

uppfylla kraven enligt 2 kap 2, 3 och 6 § PBL (2010:900).

Vidare skall tomter enligt 8 kap 9§ PBL (2010:900)ordnas så det finns en lämpligt belägen
utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter
och tillgodoserkravet på framkomlighet för utryckningsfordon. För att en väg ska xrara till-
gänglig för räddningstjänstensutryckningsfordon ska längsltstrtingen vara högst 8 % enligt
brandskydd i Boverkets byggregler. Räddningstjänstenhar även i sitt yttrande påtalat att de
ser stora problem för deras fordon att ta sig fram tillplatsen. Räddningsfordonska komma så
nära en entré att slang inte behöver dras mer än 50 meter, ett avstånd tänkt uppfartsxwäg från
Gruvstigexi överstiger. Dras en slang från Gruvstigen på uppfartsvägen konnner denna därmed
behöva dras mer än 50 m. Genomförandet av detaljplanen bedöms därmed inte vara förenligt
med 8 kap 9§ PBL.

Av ovanstående anledningarkan vidare planläggning ej rekonnnenderas,
samhällsbyggnadsföriraltningensförslag är därför att vidare planläggning avbryts.

Beslutsunderlag

Planbeskrivningkoncept
Tillägg till planbestännnelser'koncept
Geirozntörandebeskritrnittgkoncept
Kartbiiaga tillhörandeplanbestännnelsci*koncept
Gällande detaljplan for fastigheten, Sö48
Grnndkarta med markeringav det område som berörs av planändringen koncept
Samrådsredogörelse

Sign?” . i: j)
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Plan-, byggiov- och rnätenhetschefens tjänsteskrivelse 2012-03-09.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): bordläggning.

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning:

Proposition på Jan-OlofJohanssons bordläggningsyrkandemot att avgöra ärendet idag.

Om ledningsutskottet beslutaravgöra ärendet idag, proposition på 5amhällsbyggnadsfoivaltningens
Förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på Jan-OlofJohanssons bordläggniizgsyrkandemot att avgöra ärendet
idag och finner, att iedningsntskottetbeslutaratt bordlägga ärendet.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt bordlägga ärendet.
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§40

ANSÖKAN OM IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÄNP Föll INVESTERINGAR I
SMÄBÅTSHAIVINARNASAMT I OSTERSIDANSFARJELAGE
om: LKS 12-37-042

Utredningen över Småbåtshamnen-nasstatus, som gjordes 2010, är att betrakta som en under-
hållsplan i vilkendet anges hur skicket är på samtliga bryggor i kommunens ägo samt vilka
åtgärder som erfordras med tidsangivelser. 2011 ersattes brygga B i Havsbadet då den angavs
vara i sämst skick. Det är nu dags att besluta om reparationsåtgärder eller att helt ersätta

bryggorna C och D i Havsbadet. Större reparationer av bryggor i andra hamnar kräver också
ttpp-märksamhetbl.a. bryggorna i gamla norra hamnen och i Grundsund. Utöver de tidigare
konstaterade skadorna har två isvintrar och Förra årets stormar gått hårt åt anläggningarna.
Stora skador som måste åtgärdas innan båtsäsongen konnner i gång på allvar.
En av de största skadorna är i nya norra hamnen där skvättskyddet raserats och dragit med sig
elstolpar, mm. Dessutom har ett antal Y-bommai' förstörts som måste ersättas.

Småbåtshamnenhetenhar inventerat och prioriterat alla skador, både stort och smått, och en

hel del kan repareras med egen insats, men för de större skadorna måste extern entreprenör
anlitas. De flesta åtgärdena behöver utföras innan sommarsåsongen.

För att klara detta måste investeringsmedelnyttjas. Hamnchefen har gjort framställning om

igångsättningstillståndfor att nyttja de i budget avsatta medlen om 3 mnkr. Dessa medel avses

användas för såväl nyinvesteringat*som reparationer av befintligaanläggningar.
Kapitalkostnaden för 3 mnkr är ca 250 tkr, vilketfår täckas inom driftbudgeten.

En annan större åtgärd som måste utföras under året är ombyggnad av Östersidans farjeläge,
som är i mycket dåligt skick. Kommunen äger och ansvarar för detta fáijeläge. Ett forslag till
ny anläggning har preliminärt beräknatstill 800 tkr exklusive arbete, vilketär en stor kostnad
men synnerligen angeläget med hänsyn till den dagliga persontrafiken. Anbud på arbetet har
inte tagits in, men anläggning och arbete torde preliminärt röra sig om totalt 1,3 mnkr.

Hamnchefen har gjort framställning om att utöver budgeterade investeringsmedel för 2012
erhålla ytterligare medel for ombyggnad av Ostersidans färj eläge.

Beslutsunderlag

Hamnchefens tjänsteskrivelse 2012-03-12.

Ledningsntskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att samråd skall ske med ekonomientteteit avseende föreslagna
investeringar i småbåtshanniarna.

Ledningsutskottet beslutar att behandla frågan om investering i Östersidans farjelåge i
investeringsbttdgetett för år 20 l 3.

fUSTERlNG Sign:
,in iii/á”, i* i?

|



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
ledningsutskott 2012-03-21 17 (24)
 

Beslutet skickas till

Hamnchefen
Ekonomienheten
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§4:

ELTAXAN1 SMÄBÃTSHAMNARNA
Dnr: LKS 11-461-041

Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 att fastställa taxor för småbåtshamnama att

gälla f1'.0.m. år 2012. Frågan om nivåemapå taxan för el aktualiseras.

Hamnchefen lämnar redogörelse för taxans uppbyggnad och tillämpning.

Ledningsutskotters beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna informationen.

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt hamnchefen att se över Vinteüaxan.

Beslutet skickas till

Hamnchefen
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§ 42

ÖVERFÖRANDEAV NATURVÅRDSLAGTILL ARBETSMARICNADSENHETEN
Dnr: LKS 12-48-109

Arbetsmarknadsenhetenhar utrett förutsättningarna för en överföring av naturvårdslagets
verksamhet till arbetsmarknadsenhetennär verksamheten avvecklas inom LEVA i Lysekil
AB. Arbetsmarknadsenhetenkan driva verksamheten vidare om enheten tilldelaserforderliga
ekonomiska resurser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ñån enhetschefen AME 2012-02-22.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet till arbetsmarknadsenheten för

kompletterande Inredning.

Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsenheten
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§43

STÄLLPLATSFÖR HUSBILAR1 VALBODALEN
Dnr: LKS 12-86-269

Husbilararen ökande kategori besökande i Lysekil,precis som i övriga landet. I Sverige finns
närmare 60 000 husbilaroch totalt i Europa ca 1,5 miljoner. Under de senaste åren har allt fler
husbilarställt sigg på parkeringenutmed järnvägen vid ñskhallen,@ på
sommaiparkeringenutmed Grötövagen.

Det har under de senaste åren diskuterats att iordningsstalla en s.k. Stallplats för husbilari
Lysekils tätort. Ledningsutskottet beslutade2012-01-19 att uppdra åt
samhällsbyggnadsforvaltningenatt tillsammansmed hamnförvaltningenutarbeta ett förslag
på Stallplatser i Valbodalenoch Stora Långevik.

I PM 2012-03-12 redovisas ett förslag till Stallplats för husbilari Valbodalen och ekonomin
kring detta.

Beslutsunderlag

Hamntörvaltningens och samballsbyggnadsföivaltningensPM 2012-03-12.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutar att Lippdra åt förvaltningarna att på prov till sommaren 2012
iordningstalla en Stallplats för husbilari Valbodalentillen så låg kostnad som möjligt.

Beslutet skickas tiil

Hamnförvaltningen
Samhallsbyrggnadsföivaltningen
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§44

ÖVERSYNAVHASTIGHETER I TÃTORTERNA
Dnr: LKS 11-208-512

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§ 45

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Lokal ledningsgrupp

Roland Persson, enhetschef AME, informerar om enhetens arbete med särskilt fokus på
ungdomar samt praktikinsatsersonnnaren 2012.

Bengt Mattson, avdelningschef IFO, informerar arbetet kring försörjningsstöd och
ungdomsarbetslöshetensamt arbete kring ensamkommande flyktingbarn.

Kenneth Hansson, FK, och Yvonne Martinsson, AF, informerar från sina myndigheters
områden.

Lägesrapport från Barn- och ungdomspolitiskt:handlingsprogranlmet

Arbetsgruppen lämnar lägesrapport, föreslår inrättandet av en barn- och ungdomskommision.
Arendet tas upp på kommunstyrelsen den 4 april.

Samverkan inom miljöområdet i norra Bohuslän

Sanihällsbyggnadschefen informerar om att ett förslag har tagits fram avseende samverkan
inom miljöområdet mellan konnnunerna Lysekil, Sotenäs och lvlunkedal och nu överlämnats
till de tre kommunerna.

Ledningsutslcottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.
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§ 45

PLANÄRENDEN

Samhällsbyggnadsforvaltningensplanenhet informerar om pågående arbete med detaljplaner,
bla. Kyrkojorden, Torvemyr/etapp 2, Vindbmksplanen, program för Grundsunds hamn.
Dessutom informerarenhetschefen om raset i Brodalen och utbildningStigande vatten.

Intressenterna bakom detaljplanearbetet omfattande bl.a. en konferensanläggning i Södra
Stockevik länmat' en lägesrapport över det pågående planarbetet.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsforvaltningen att samråda med
ekonomienheten avseende kostnaderna for raset i Brodalen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten
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§ 47

ÖVERLÄGGNINGARMED KOMMUNREVISIONEN

överläggningar med kommunrevisionengenomförs. Kommunrevisionen tar upp bla. följande
frågeställningar:

Brister i kallelser/protokoll
Frågor kring miljöberedningen
Inköp av brygga m delegation
Resultatet i kommunens och koncernens bokslut 2011.
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