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Övriga närvarande

Roland Persson, enhetschefAME, § 110
KristinaVon Schenck, näringslivsenheteza §§ 110, 111
Ylva Larsson, planingenjör § 110
Johan Thyléxi,enhetschef Utvecklingsenheten §§ 101, 106
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ÄRENDEN TILL KOMDJUNSTYRELSEN

§ 99

MOTION AVSEENDEREVIDERADALKHOLPOLICY
Dnr LKS 10-324-709

Siw Lycke (C) och Christina Rörvall-Dahlberg(C) har i motion 2010-09-06 föreslagit att
alkoholpolicgrn i Lysekils konnnun behöver revideras.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till konnnunstyrelsen och
socialnämnden.

Individ- och myndighetsnärnndenhar i remissyttradet hänvisat till den översyn av de
alkoholpolisiskariktlinjernasom pågår.

Beslutsunderlag

Motion nån Siw Lycke (C) och Christina Rörvall-Dahlberg(C), 2010-09-06
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2010-09-23, § 121
Individ och myndighetsnänmdensprotokoll, 2012-05-28, § 157 med tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till individ- och myndighetsnäinndenaniört
anse motionen besvarad.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 100

MOTION OM KLIMATANPASSNINGVID STIGANDE VATTEN
Dnr LKS 12-192-432

Inge Löfgren (MP), har i motion 2012-05-15 föreslagit att Lysekilskommun upprättar en

klimatanpassningsplanmed anledning av den betydandehöjning av havsnivån som förväntas
inom de kommandehundra åren. I motionen hänvisar förslagsställarenbland annat tili
Länsstyrelsens dokument ”Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i
översvämningshotade områden”. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen
till konnnunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Konnnunen är med i 'BU-projektet ”Hav Möter Land” och är representerade bland annat i
temagruppexi som arbetar med stigande vattermivåer. I arbetet med konnnunens
boendestrategi så ñamkonnneranpassning till stigande vattenniväer som en viktig fråga att
hantera. Gärna inför eller i samband med att en ny översiktsplan tas fiam.

Samhälisbyggnadsförvaltningenställer sig positiva tillmotionen och ser gärna ett politiskt
beslutatt uppdra åt förvaltningen att ta fram en projektbeskrivningsom utreder omfattning,
kostnader, tidplan och tillvägagångssätt inför ett framtida arbete med klimatanpassning
avseende stigande vattennivâer. Det bör dock poängteras att ett sådant arbete bör invänta
resultatet från projektet ”Hav möter Land” och därför tidigast kan påbörjas om ett drygt år.

Beslutsunderlag

Motion från inge Löfgren (MP), 2012-05-15
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-05-24, § 87
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-25

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kormnunfullmäktigebeslutaratt bifallamotionen.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt kommunen att ta ñam en projektbeskrivningavseende
klimatanpassningmed start senast 2014.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 101

MOTION OM PARKERINGFÖR HUSBILARPÅ CAMPUS VÄST PARKERING
SOMMARTID
Dm' LKS 12-159-514

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att
upplåta parkeringvid Campus Väst för husbilarfrån midsommar till den 1 augusti.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Utvecklingsenhetenstäilei'sig tveksam tillatt peka ut parkeringareller del av parkeringar i
området som specifik husbilsparkering,när det iordningstälis stäilplatsei* för husbilari
Valbodalen. Dessutom kan noteras att ett detaljplanearbeteför området pågår där bl.a. frågan
om parkeringsplasterkonnner att ingå.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V),2012-04-03
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-04-26, § 65
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-21

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad som framkommit i beredningenanse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 102

MOTION OM AVGIFTSFRIUPPLÅTELSEAV TROTTOARERFÖR BUTIKER
OCH CAFEERLÄNGS DEN DEL AV KUNGSGATANSOM FÖRSÖK GÖRS OM
TILLGÅGATA SOMMAREN 2012
Dnr LKS 12-160-316

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-04-03 föreslagit att
konnnunen avgiftsfritt ska upplåta trottoarer för butiker och caféer längs den del av

Kungsgatan som på försök görs om till gågata sommaren 2012. Kommunfullmäktiges
ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Beredningen av motionen har fördröjts varför den inte har kunnat behandlasinnan årets
försök med gågata inleddes. Det är dock av vikt att de förslag som framförs i motionen
behandlasinför kommande år.

Del av syftet :ned att inrätta en gågata är att ge möjligheter för verksamheter längs gågatan att
kunna använda trottoarer för bLa. de ändamål som anges i motionen. Vid upplåtelse av

konnnunal mark för föreslaget ändamål mäste dock kommunen tillämpa likställighets-
principen i kommunallagen2 kap. 2§. Detta innebär att kommunen inte kan särbehandla
verksamhetervid Kungsgatan som gågatajämföit med övrig upplåtelse av allmän platsmark.

Beslutsunderlag

Motion från Håkan Smedja(V) och MaithinHermansson (V),2012-04-03
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-04-26, § 66
Kommunlednjngskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-01

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontoretanfört
avslå motionen.

Beslutet skickas till

Konnnunstyrrelsen
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§ 103

MEDBORGARFÖRSLAG- LYKTSTOLPARLÄNGS ROTEMYREN
Dnr LKS 11-404-317

GunillaTrygg, Lysekilhar i medborgarförslag2011-10-27 föreslagit att lyktstolparsätts upp
utmed gångvägen längs Rotemyren, från Dannnvägen tillForellxrägen. Kormmulftlllmäktiges
ordförande har remitterat motionen till komnmxrstyrelserr.

Samhällsbyggnadsforvaltninghar i yttrande anfört att det finns ett flertal angelägna projekt,
utbyggnad av gång- och cykelbanor, åtgärder längs skolvägaretc. som är aktuella inom
Lysekilskommun. Anslagna medel för 2012 samt planerade för 2013 rymmer inte det här
aktuella belysningsprojektetutan projektet bör bedömn1as i kommande arbete med
investeringsbudgeten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från GunillaTrygg, Lysekil,2011-10-27
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2011-10-27, § 139
Samhällsbyggnadsfñrvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-25

Ledningsutskottets forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad samhällsbyggnadsförvaitnjngen
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 104

AVTALMED VÃSTTRAFIKAVSEENDESKÄRGÃRDSTRAFIKENI LYSEKILS
KOMMUN
Dnr LKS 11-450-434

Nuvarande avtal för skärgârdstrañken i Lysekilskommun gäller till och med 31 augusti 2012.
Bemanningen av fartyget inklusivereservkapacitet har varit ute på upphandling och den
vinnande anbudsgivaren skulle överta trafiken från och men l september2012.
Upphandlingenär överklagadoch ärendet ligger hos fdrvaltningsdomstolenoch för
närvarande finns ingen informationom när ärendet kommer tillprövning.
Med bakgrund av detta vill VästtrafikAB förlänga avtalet med Lysekilskommun till och med
8 december2012.

Beslutsunderlag

Tf Rederichefens tjänsteskrivelse 2012-07-20 med förslag till avtal

Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Konunnnstyrelsen godkänner upprättat avtal med Västrañk avseende skärgårdstrañkeni
Lysekilskommun t.o.m. 2012-12-08.

Beslutet sldckas till

Kommunstyrelsen
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 105

RIKTLINJERFÖR SERVERINGSTILIJSTÅ.NDOCH DETALJHANDEL
MED ÖL KLASS II
Dnr: LKS 12-221-209

Individ och myndighetsnämndexi i Lysekilskommun har reviderat ”riktlinjerfor
serveringstillståndoch detaljhandel med öl klass II” eftersom det har skett ändringar och
tillägg i alkohollagen. Skrivelsen har varit ute på remiss till berörda myndigheter.

Beslutsunderlag

Individ och myndighetsnämndensprotokoll 2012-05-28, § 158
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-03 med bilagor

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt återremittera ärendet till Individ- och myndighetsnälnnden för
förtydligande.

Beslutet skickas till

litclivid- och myndighetsnänmden

 
JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Iedningsutskott 2012-08-01 10 (15)
 

§ 106

SKRIVELSE ANGÅENDE FASTIGHETENLYSE/FISKEBÄCK2:79
Dnr LKS 12-61-260

Jart-Itrgxrar* Ström, Lysekilhar i skrivelse 201202-28 ställt frågor om olika frågor kring
fastigheten Lyse/Fiskebäck2:79.

Johan Thylétt,enhetschef utvecklingsenheten, informerade om ärendet. Det kvarstår viss
utredning bLa. behöver det göras nya mätningar av området runt fastigheten.

Utvecklingsenhetenkommer att återrapportera vid ledningsutskottets sammanträde i
september.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningenatt snarast utreda
omständigheterna i ärendet och återrapportera vid ledningsutskottets sammanträdeden 19
september.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltrn:igen/Utvecklingsenheten
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§ 107

FÖRVALTNINGSRÄTTENSBESLUT 2012-07-27
Dnr LKS 12-276-108

Roland Rombrant (LP), har i ett yttrande tillFörvaltningsrätten begärt laglighetsprövning
enligt kommunallagen (1991:900) gällande inhibitionav kommunfullmäktigesbeslut2012-
06-27 § 110, att beviljadet kommunalabolaget Lysekils Stadshus AB ett aktieägartillskott
med 9 miljonerkronor för år 2012.

Förvaltningsrätten har i sitt beslut2012-07-27 avslagit yrkandetpå inhibition.

Beslutsunderlag

Förvaltningsrättens beslut 2012-07-27

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt anteckna Förvaltningsrättens beslut.
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§ 108

UPPFÖLJNING AVENKÃT FRÅN NÄRINGSLIVETSREGELNÄMND
Dnr LKS 12233449

Näringslivets Regelnälnnd har följt upp regelförenklingarpå konnnunal nivå. Uppföljningen
har visat på brister för Lysekilsdel.

Kommunen bör snarast se över vägen in för företagen och uppgradera beskrivningentill
Näringslivets Regelnämnd.

Ledningsutslcottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt näringslivsenheten tillsammansmed
sarnhällsbyrggnadsföivaltningenuppdatera Näringslivets Regelnätnnds xvebbsida.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
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§109

LYSEKILSBANAN100 ÅR
Dm- LKS 12-279-849

Göran Sandstöm, Arbetsgruppen for Bohusbanan, har skickaten förfrågan tillLysekils
kommun om det finns intresse att medverka i arrangemanget 100- års jubileumav Lysekils
Järnväg, 1913-2013.

Ledningsutslcottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt meddela Jämvägsfrämjandet att kommunen är intresserad av att
medverka i arrangemanget.

Beslutet skickas till

Göran Sandström, Arbetsgruppen för Bohusbanan
Näringslivsenheten
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§ 110

MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

Lokal ledningsgrupp

Roland Persson, enhetschef AME, informerar om att natuwärdslaget har konnnit igång med
sitt arbete.

AlVlE fick hastigt ta över Pinnevikskiosken,men det har fungerat bra. Inför nästa säsong
kommer AME att kunna planera bättre av kioskverksamheten.Efter avslutad säsong konnnei'
AMB att itlsta upp kiosken.

Musselprojektet pågår med att ta bort allt material kring den avslutade Inusselodlingen. Den
31 oktobermåste allt vara klart.

Stenindustriprojektoch planfrågor i Hallinden

KristinaVon Schenck, näringslivsenheten, infonnerarom arbetet kring projektansökantill
Mål 2 Europeiska regional utvecklingsfonden(BRUF) gällande utvecklingen av

stenindustricentrum i Hallinden.

Ylva Larsson, planingenjör, informerarom arbetet kring detaljplanen vid Hallindens
industriområde.

Framtida samarbetemed Västsvenska Handelskammaren

Ordförande rappoiterade från kontaker med VästsvenskaHandelskammarenoch det stöd som
kommunenkan fä i en kraftsamlingkring näringslivsutxteckling.

Besöksnäringen och sommaren2012

Ordförande initierar tillett extra sammanträde i ledningsntskottet för redovisningenav

sommaren.Nytt datum 26 september, heldag

Ledningsutslctottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

Ledningsutskottet beslutaratt ställa sig positiv tillatt gå vidare med ansökan av projektet
stenindustrin tillMät 2 Europeiska regional tttveclçlingsfonden.

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt näringslivsenheten att på ledningsutskottets
nästkommande sammanträderedovisa förutsättningar för framtida samarbetemed
handelskammaren.

Ledningsutskottet beslutarom extra sammanträdeden 26 september, heldag.
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§111

STATUSRAPPORTFIBERFÖRENINGARI LYSEKILSKOMMUN 2012-07-31
Dnr LKS 10-304-269

KristinaVon Schenck, näringslivsenheten, lämnar en statusrapport om tiberföreningarnai
Lysekilskommun.
I stort sett hela landsbygdsdelen av Lysekilskonnnun har nu aktiva ñberföreningar. De har
kommit olika långt i sitt arbete där Lyseiibez'och BroNet har kommit längst. Samtliga
föreningar som är bildadeLyse, Brastad, Bro räknar med att kunna börja gräva ner fiberunder
2013, under förutsättning att man får det statliga bidraget och att det finns en stamledning
tillgänglig.
Det är viktigt att det inte iämnas några ”vita fläckar”och en insats för att få igång en förening
för Rixöområdet behöver därför göras från kommunens sida (alternativtta upp diskussion
med Brastad Fiberföreningom att detta område skall ingå i deras förening). När samtliga
områden har föreningar villman ha ett gemensamt möte med kommunen för att diskutera det
fortsatta arbetet.

Ledningsutslçottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt uppdra åt näringsiivsenheten att utarbeta ett underlag för
kommande investeringar och att ta kontakt med ägaren av stamledningen kring framtida
sammarbete.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
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Statusrapport Fiberföreningari Lysekils kommun 2012-07-31

Sammanfattning
l stort sett hela landsbygdsdelen av Lysekils kommun har nu aktiva fiberföreningar(Skaftö
kommer att bildaen förening 2012-08-04, fiberföreningsaknas för RixöområdetD. De har
kommit lite olika långt i sitt arbete där Lysefiberoch BroNet har kommit längst. Samtliga
föreningar som är bildadeLyse, Brastad, Bro) räknar med att kunna börja gräva ner fiber
under 2013, under förutsättning att man får det statliga bidraget och att det finns en

stamledning tillgänglig.Det är viktigt att det inte lämnas några "vita fläckar"och en insats för
att få igång en förening för Rixöområdet behöver därför göras från kommunens sida
(alternativt ta upp diskussion med Brastad Fiberföreningom att detta område skall ingå i
deras förening). När samtliga områden har föreningar vill man ha ett gemensamt möte med
kommunen för att diskutera det fortsatta arbetet.

Bro Net

(informationen lämnad 2012-07-31 av Tomas Knutsson, styrelseledamot)

185 medlemmar, räknar med att få 250 medlemmar. Föreningen ansvarar för hela området
norrut till kommungränsen, så det blir inga "vita fläckar" där.
Styrelsemöte om 14 dagar, då de avser att fatta beslut om en förprojektering för att få en

tydlig kostnadsbild.
Preliminär tidplan (under förutsättning att det statliga bidraget finns tillgängligt):
Räkna med att börja gräva vid årsskiftet 2012/2013, och att vara klar vid årsskiftet
2013/2014.

Brastad Fiberförening
(informationen lämnad av Mikael Nelin och Christina Rörwal!)

Föreningen har 30 medlemmarmen vi kommer att göra en offensiv till hösten och
då räknar vi med att komma upp i 100 - 200 medlemmar.
De hoppas att komma igång med grävning under 2013 förutsatt att vi de får
bidraget från Länsstyrelsen.

Lysefiber

(informationen lämnad avJohan Oxby)

Föreningen har idag 142 medlemmar(2012-07-29), och de planerar ett nytt
informationsmötetill hösten. Under förutsättning att kommunen investerar i stamledning
och att föreningen får bidrag från länsstyrelsen, hoppas man kunna komma igång med
grävning under 2013.
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Fiberföreningpå Skaftö

Kommer att bildas2012-08-04

Ev "vita fläckar"

En fiberföreningbehöver bildasi Rixö för att täcka hela Brastadområdet.


