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Övriga närvarande

YvonneMartinsson, arbetsförmedlingen§ 124
Roland Persson, enhetschefAME § 124
Agneta Essén, socialchef §§ 115, 124
KennethHansson, försäkringskassan § 124
Roland Mattsson, gymnasiechef§ 124
Susanne Thörnblozn, Läkarhuset § 124
Kerstin Löfving, Carema psykiatri § 124
Anneli Berntsson Berg, enhetschef IFO §§ 115, 124
Line Legén, socialsekreterare IFO § 124
Martin Callermo, bildningschef§ 123
Birgitta Eskilsson, Förskolechef § 123
Lars Björneld, ordförande i bildningsnänmdett§ 123
Louise Melkersson, administrativ assistent § 123
Eddie Dunkel, fastighetschef §§ 120, 123
Jan Larsson, projektledare §§ 120, 123
Kjell Hjahnarsson, ekonomichef§§ 114, 120-122, 125-127
Mats Tillander, tj enhetschef §§ 116, 117, 125-126
Josefin Kaldo, plan-, bygglov och Inätenhetschef §§ 117, 125
YlvaLarsson, samordnare §§ 117, 125
Sara Chronvall, planarkitekt§ 125
Nina Hansson, mark-och exploateringsingenjör § 125
Jeanette Almroth,mark-och exploateringsingenjör § 125
Lars-Ove Jovemo, personalchef§ 127
Sara Alfredsson, personalstrateg § 127
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ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

§ 112

MEDBORGARFÖRSLAGOM LOKAL FOLKOMRÖSTNINGOM FÖRSÄLJNING
AVKOMMUNENS FASTA EGENDOM
Dnr: LKS 12-247-253

Karl-OlofNiklasson,Lysekil,har i medborgarförslag2012-06-26 föreslagit, att kommun-
fullmäktige skall ta initiativ tillen lokal folkomröstningom försäljning av kommunens fasta
egendom. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige får med stöd av kommunallagen5 kap. 34§ besluta, att som ett led i
beredningenav ett ärende som fullmäktige skall handlägga, skall synpunkter inhämtas från
medlemmar i kommunen. Detta kan ske genom exempelvis folkomröstning.
Medborgarförslaget syftar till att kommunfullmäktigeskall ta ett sådant initiativ.

Kommunledningskontoretförstår medborgarförslaget så, att avsikten med att genomföra en

folkomröstningom utförsäljning av kommunens fasta egendom inte är att fullmäktige efter
genomförd folkomröstningskall fatta ett generellt beslut om försäljning av fast egendom eller
ej. Avsiktenär istället att påvisa en viljeinriktning.

Kommunledningskontoretgör den bedömningen,att kommunfullmäktigeoch i förekomm-
ande fall kommunstyrelsen måste vara fria att kunna ta ställning tillärenden som avser

försäljning av fast egendom med beaktandeav de omständigheter som är relevanta från fall
till fall och vid varje enskild tidpunkt. I de flesta fall föregås ett beslutom försäljning av fast
egendom av utredningar kring strukturella förändringar eller detaljplanearbeteoch
exploateringsavtal som behandlatsav kommunfullmäktige/kommunstyrelsendär bl.a.
kommunmedlemmarnahar getts möjligheter att lämna synpunkter. När ett ärende om

försäljning skall behandlasav kommunstyrelsen eller kommunfullmäktigeframgår detta av

kallelsen/föredragningslistansom publiceras på kommunens hemsida. Kungörelse om

kommunfullmäktigessammanträdesker också genom annons i ortspressen. Kommunstyrelsen
och kommunfullmäktigessammanträdenär öppna för allmänheten. Med detta ges goda
möjligheter att följa handläggningen av denna typ av ärenden.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Karl-OlofNiklasson2012-06-26
Kommunfullmäktigesprotokoll, 2012-06-27--28, § l06
Konununledningskontoretstjänsteskrivelse 2012-08-10

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillkommunledningskontoretsyttrande avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 113

MEDBORGARFÖRSLAG-- MÄTNING AV?ARTIKLAROCH BULLER PÅ
DROTTNINGGATAN
Dnr: LKS 09-55-311

Åke Andersson, Lysekil har i medborgarförslag 2009-02-16 föreslagit att en mätning ska
genomföras av iuftpartiklaroch vägbuller utmed Drottninggatan.
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och miljö- och
byggnadsnämnden.

Samhällstörvaltningen har i sin tjänsteskrivelse 2011-02-02 redovisat bl.a. att Drottninggatan
kommer att byggas om med gäng- och cykelbana sarnt ny beläggning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Åke Andersson, Lysekil2009-02-16
Kommunfullmäktigesprotokoll 2009-02-26, § 31
Miljö- och byggnadsnämndenstjänsteskrivelse 2011-01-20
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2011-04-07, § 64
Samhälsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 201 1-02-02

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Konununfullrnäktigebeslutaratt med hänvisning tillmiljö- och byggnadsnämndenoch
samhälsbyggnadsföiyaltningenanfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§114

YTTRANDEÖVER VERKSAMHETSPLAN2013 FÖR FYRBODALS
KOMMUNALFORBUND
Dnr: LKS 12-234-041

KommunalförbundetFyrbodal skall under fore utgången av septembermånad fastställa
verksamhetsplanoch budget for nästkommande år. Kommunalförbundethar 2012-06-15
sänt över förslag tillbudget och verksamhetsplan2013 tillkommunen for yttrande.

Beslutsunderlag

KommunförbundetFyrbodals remiss 2012-06-15 med förslag tillverksamhetsplanoch
budget 2013

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsentillstyrkerupprättat förslag till verksamhetsplanoch budget 2013 för
kommunalforbundetFyrbodal.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 115

BEHOV AVLÄGENHETER INOM INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGENS
VERKSAMHETSOMRÅDE
Dnr: LKS 12-256-759

Avdelningschefindivid- och familjeomsorgenhar vid ett flertal tillfälleför individ- och
myndighetsnämndenpåtalat svårigheter med att till fd. missbrukare skaffa bostäder inom
kommunens helägda bolag, LysekilsBostäder.
Individ- och myndighetsnämndenhar gett ordförande och vice ordförande i uppdrag att till
kommunstyrelsen påtala svårigheten.

Agneta Essén, socialchefredovisar problematikenför att fd. missbrukare ska kunna teckna
egna hyreskontrakt. Socialförvaltningenarbetar med olika projekt för att försöka komma till
en lösning av problemen. Socialförvaltningen återkommertillkommunstyrelsens
ledningsutskottnär det finns framtagnaprojektbeskrivningar.

Beslutsunderlag

Individ- och myndighetsnänmdensprotokoll, 2012-06-25, § 224

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.
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§I16

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENSINVESTERINGSANSLAG
2011 OCH 2012
Dnr: LKS 10-4193041

Kommunfullmäktigebeviljadehösten 2010 Samhällsbyggnadsförvaltningenanslag för en rad
åtgärder och projekt att genomföras under 2011.

Generellt gäller att ett projekt innehållerföljande moment:
1. Utredning, projektering,planarbete
2. Tillstånd, bygglov etc
3. Anbudsförfarande/upphandiing
4. Genomförande

inför varje projekt görs en översiktlig tttredning/kalkylmen vid en utförlig förproj ektering
används externa resurser för inredning/kartläggningvilketgenererar kostnader. När en

projektering startar måste beslutom att projektet skall genomföras vara på plats. Då beslut
oftast tas sent på året inför kommande år hinner verksamheten inte alltid att genomföra både
projektering,ansökan om tillstånd,Lipphandlingoch slutföra projektet inom budgetåret. Det
inte ovanligt att projekt går över årsskifte eller förskjuts för att något av momenten ovan
försenas.

Många av projekten från 20] l har en fortsättning in i 2012. Här har resultatöverföring begärts
men det är obekantom beslut fattas. Klart är dock att påbörjade eller beställdaprojekt inte kan
stoppas och att ett nytt igångsättningsbeslutdärmed är onödigt.

Om planerade tidplaner' (och därmed medelsförbrukning) ska kunna hållasbör därför
kommunfullmäktigesbeslut om investeringsanslagkunna vara startskottet tillprojektet. För
2012 års investering togs investeringsbudgeten sent i decembervilketpåverkararbetet med de
enskildaprojekten under innevarandeår. För samhällsbyggandsförvaltningenhar också under
första halvåret skett personalförändringarvilketlett tillatt alla projekt inte har startat enligt
plan.

Av 201 l :s 18 projekt har ll drivits vidare och belastatsmed kostnader.

För 2012 års anslag har igångsättningstillstånd(i juni) beviljatsför tre projekt inom UVE.
Följande bör därför noteras:

- Inga åtgärder vidtas som belastarde 7 projekten som inte startats upp.
- Anslaget för detalipianer är ianspråktaget av åtgärder i Broälven, inget av de annonserade

planarbetenapågår därför.
- Detaljplanearbetetför Hallindens industriområde ligger nere.

- Projektet ny skoiskjutshållplatsför Gymnasiet har inte påbörjats.
- Staket bangården kan falla ut eftersom stängsellagen gäller.
- inga höjdanpassningaretc genomförs i anslutning tili ny bebyggelse i Norra Hamnen.
- Vissa av de projekt som beviljatsanslag av KF inom fastighetssektom kommer inte att hinna

genomföras eftersom igângsättningstiilståndinte getts.
- ombyggnationav Kronbergskolansom är en del i skolomstruktureringen har upphandiingen

annonserats och beslutom igångsättning måste ske i slutet av augusti om tidplanen skall hälEa med
slutbesiktning/inflyttningden 20 december.
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Beslutsunderlag

Samhälisbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-07-04

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

.TUSTERING Sign'
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§117

DETALJPLANFÖR GAMLESTAN 22:1 - BESLUT OM SAMRÄD
Dnr: LKS 11-198-214

Tirsen & Aili Arkitekterhar i samarbete med kommunen tagit fram ett förslag till detaljplan i
syfte att möjliggöra ca 20 lägenheter på fastigheten Gamlestan 22:1. Planområdet är idag
avsett för småindustri och handel och används för Lysekils Skeppshandels egen verksamhet.

Behovsbedömningen,som ska avgöra om planen genomförande kan komma att innebära
betydandemiljöpåverkan,har kommunicerats med Länsstyrelsen som delar kommunens
uppfattning att planen inte kommer att innebära betydandemiljöpåverkan.Någon
miljökonsekvensbeskrivningbehövs alttså inte.

Beslutsunderlag

Plankaita koncept
Illustrationskartakoncept
Planbeskrivningkoncept
Behovsbedömning
Länsstyrelsens yttrande om behovsbedömning

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen inte innebär betydandemiljöpåverkanoch att

någon miljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöver upprättas.

Ledningsutskottet beslutaratt detaljplanen skickas ut for samråd enlig 5 kap 11§ plan» och
bygglagen.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§118

MEDBORGARFÖRSLAG OM DIALOG OCH AGERANDE ANG. DEN
FÖRSÄMRADETURISTSERVICENI LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 11-304-841

Per Wallman, Lysekilhar i medborgarförslag 2011-06-29 föreslagit att man startar en dialog
tillsammansmed föreningar och företagare, att man ber om en rejäl utredning i denna fråga
samt att man skapar framtidsplaneroch arbetsstrategier'för turistfrägor.
Kommunfullmäktigehar beslutatatt överlämna medborgarförslaget tillkommunstyrelsen för
besvärande.

Näringslivsenhetenhar i sin tjänsteskrivelse 2012-08-09 bLa. redogjort hur kommunen har
agerat för att få till stånd en fungerande turistbyråverksamhetoch kommunens utveckling av

besöksnäringen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Wallman, Lysekil201 1-06-29
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-09-22, § 117
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2012-08-09

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt återremittera ärende tillnäringsiivesenhetens för komplettering.

Beslutet skickas till

Näringslivsenheten
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§ 119

VIKARVETSSKRIVELSEANGÅENDE KVARNENPÅ GRENGATAN I
GAMLESTAN
Dnr: LKS 12439-299

Vikarvet har i skrivelse 2012-04-13 frågat om kommunenhar intresse av att överta ooh sköta
kvarnen vid Grengatan i Gamlestan. Om kommunen inte är intresserad kommer kvarnen att
lämnas ut till försäljning.

Fastighetsenhetenhar i yttrande meddelat att enheten i dagsläget inte har de ekonomiska
förutsättningarna for att överta och sköta kvamen.

Kommunstyrelsens ledningsutskott återremitterade ärendet den 2012-05-15 för komplettering.

Under föredragningen framkom även att båten ”Fridfararen”vid Vikarvet är i behov av

upprustning.

Beslutsunderlag

Vikarvets skrivelse 2012-04-13.
Fastighetschefens yttrande 2012-04-19
Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 2012-05-15, § 73

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt remittera ärendet tillbildningsnämndenfor yttrande om

kvarnenvid Grengatan och ”Fridfararen”vid Vikarvet.

Beslutet skickas till

Bildningsnämnden
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§ 120

BEGÄRAN OM IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÄNDFÖR OMBYGGNADAV
KRONBERGSSKOLAN
Dnr: LKS 07-356-295

I enlighet med kommunfullmäktigesbeslutangående skolomstiuktureringenansöker
fastighetsenheten om igångsättnjngstillståndför ombyggnad av Kronbergsskolantill
sex nya förskoleavdelningarmed tillhörandetillagningsköktill en swnma av 9,3 miljoner
kronor.

Detta innebär att bildningsnämndenfår en kapitaltjänstkostnad för denna ombyggnadpå
681 000 kronor.

Beslutsunderlag

Fastighetsenhetens tjänsteskrivelse 2012-08-22

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt medge igångsättningstillståndför investeringsprojektenligt
ovan tillen summa av 9,3 miljoner.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Bildningsnäznnden
Ekonomienheten
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§ 121

FÖRSLAG TILL FORTSATTARBETEMED BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT
HANDLINGSPROGRAM
Dnr: LKS 2010-3 52-719

2012-04-04 ställde sig kommunstyrelsen bakom förslaget om att bildaen barn- och
ungdomspolitisk grupp. Syftet med gruppen är att nämndövergripande arbeta för barn och
unga i Lysekiloch fortsättningsvis leda arbetet med av Kommunfullmäktigeantagna barn-
och ungdomspolitiskahandlingsprogrammet.

Under det senaste året har arbetet bedrivits i projektform med en styrgrupp bestående av

forvaltningschefer och med en projektledaresom inom ramen for sin ordinarie tjänst som

folkhälsosamordnareförsökt driva arbetet ñamåt. Projektet löper ut 2012-09-01. Genom
projektet har uppdragen och arbetet hållits flytandemen ska Lysekilskommun lyckas med
uppdragen i programmet måste vi få tillen hållbarorganisation för arbetet och det behövs en

ansvarig tjänsteman. Det pågår en organisationsforändringpå förvaltningsnivå där barn» och
ungdomspolitisktprogram finns med men det kommer troligtvis ta ytterligare tid innan denna
organisation är på plats.

Beslutsunderlag

Bam- och ungdomspolitiskagrupps tjänsteskrivelse 2012-08-13

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar barn- och ungdomspolitikskagmppenframställan.

Ledningsutskottet beslutaratt överlämna ärendet tillkommunchefens ledningsgrupp for
beredning.

Beslutet skickas till

Barn- och ungdomspolitiskt-tgruppen/folkhälsosamordnaren
Kommunchefen
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§ 122

EVENTUELLREVIDERING AVBESTÄMMELSERNAAV BÄTPLATSKÖ
Dnr: LKS 12-311-825

Det har inkommit en förfrågan gäiiande bestämmelsernaav bâtplatskön för Lysekjis
kommuns Småbåtshamnen".
För att få stå i båtplatskön ska man äga fast egendom eller vara folkbokförd i kommunen.
Bostadsrätter räknas inte till fast egendom.

Det pågår en utredning med att se över heia kommunens Småbåtshamnen' så frågan kommer att

klargöras i samband med utredningen.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt hänskjuta frågan till småbåtshamnsutredningen.

Beslutet skickas till

Frågeställaren
Lars Hansson
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MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

§ 123

BEHOV AVFÖRSKOLEPLATSERFR.O.M. 2013

Förskolechefen redovisar hur det ser i ut i dagsläget med förskoleplatser och hur många
platser kommunen behöver2013.

Fastighetschefen redovisar en investeringskalkylfbr att starta en förskoleavdelning i Bro
skola.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

Ledningsutskottet beslutaratt ge fastighetschefen i uppdrag att ta fram ett tjänsteutlåtande for
investeringsplan, gällande Bro skola senast 27 augusti 2012 så ärendet kan behandlasi
kommunstyrelsen den 5 september2012.

Beslutet skickastil!

Fastighetsenheten
Bildningsnämnden
Ekonomienheten
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§ 124

LOKAL LEDNINGSGRUPP

YvonneMartinsson, arbetsförmedlingeninformerarom situationen i den lokala
arbetsmarknadenoch sammarbetetmed kommunen.

Roland Persson, enhetschefAME rappoiterar från verksamheten. Arbetet pågår med
musselprojektet.

KennethHansson, försäkringskassan redovisar statistik for sjukpenningstal,
aktivitetsersättning m.m. i Fyrbodal. Statistiken för Lysekilskommun har stegvis blivit bättre.

Anneli Berntsson Berg, enhetschefbarn- och ungdomsenheten IFO och Line Legén,
socialsekreterare informerarbl.a. kring anhöriginvandringen.

Susanne Thörnblom, Läkarhuset informerarom att de ser en tendens av ökat alkoholmissbruk
främst bland kvinnor i 45-55 årsåldern.

Kerstin Löfving, Carema psykiatrisköppenvård informerarbl.a. om att de har haft ett flertal
akutfall under juni och juli, flera fall än vanligt under samma period.

Ordförande föreslog att vid nästa sammanträdemed lokala ledningsgruppen den
17 oktober,bjuda in kommunstyrelsen för att ta del av ledningsgmppens information.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen
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§ 125

PLANÄRENDEN

Samhäl1sbyggnadsforvaitningensplanenhet informerarom pågående planärenden, bl.a. om

Vindins etablering av vindkraftverki Brofjordenonzrådet, Lltveckiing av campinganläggningar,
garage på Östersidan och Hallindens industriområde.

Samhälisbyggnadsföwaltningenredovisar forslag tillprioritering av detaljplanearbetetunder
hösten.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

Administrativachefen och samhällsbyggnadschefenges i uppdrag att kontakta företaget.
Vindin för samråd kring den framtida markanvändningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningenges i uppdrag att för Boviks skola och Kyrkviksförskola ta
fram förslag tillplanbesked.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 126

SKAFTÖÖRÃDS PROJEKT SKÄDDHÅLAN, GRUNDSUND OCH
UTVECKLINGSPLANFÖR SKAFTÖ
Dnr LKS 09-483-259

Ledningsutskottet har vid sammanträdetden 2012-06-07behandlatSkaftö Öråds projekt
Skäddhålanoch utvecklingsplan för Skaftö.
Ledningsutskottet beslutadeatt medñnansieraprojektet Skäddhålani Grundsund med totalt
100 000 kronor for år 2012, under förutsättning att övriga delar i finansieringsplanen
godkänns och remitterade utvecklingsplanentillsamhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.

Samhällsbyggnadschefenhar i tjänstutlåtande2012-06-25 framfört att många av projekten är
intressanta och innebärpositiva satsningar för Skaftö. Det är dock förvaltningens bedömning
att många av projekteten kan komma att behövakommunala insatser i form av investerings-
stöd, Övertagande av ansvar för drift och underhåll etc.

Samhällsbyggnadsforvaltningensbudget medger inga bidragtill investeringen eller ökat
åtagande avseende drift och underhåll.

Beslutsunderlag

Skaftö Öråds skrivelse 2012-04-18 med projektansökan
Ledningsutskottets protokoll 2012-06-07, § 91, 92
Samhallsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-06-25
Skaftö Öråds skrivelse 2012-08-16

Ledningsutskottet beslutar

Ledningsutskottet antecknar informationenoch vad sanmällsbyggnadschefexranfört

Ledningsutskottet beslutaratt bjuda in representanter for Skaftö Öråd tillnästa sammanträde.

.TUSTERING Sign:§11 2
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§ 127

PERSONALENHETENSREDOVISNING AVHELTID - DELTID

Personalchefenoch personalstrategen redovisar uppdraget heltid - deltid. Personalenhetenhar
genom en enkätundersökningundersökt intresset bland deltidsanställda att utöka sin
sysselsättningsgrad.
Lysekilskommun har 611 deltidsanställda. 236 anställda svarade på enkäten, ca 39 %.
Då Svarsfrekvensenär låg kan inte undersökningen ge svar på ñågan om det finns ett intresse
bland deltidsanställda att utöka sin sysselsättningsgrad.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen

Ledningsutskottet ger i uppdrag tillpersonalavdelningen att i sammarbetemed berörda
verksamhetsansvarigaarbeta Vidare med frågan och återkommertill ledningsutskottet för
delrapportering.

Beslutet skickas till

Personaiavdeimngen

JUSTERING Sign:
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§ 128

JUSTERING AV LEDNINGSUTSKOTTETSPROTOKOLL

Ordförande föreslår att .lan-OlofJohansson är justerare av ledningsutskottets protokoll
tillsammansmed Ordförande under resterande av året 2012.

Lcdningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt Jan-OlofJohansson är justerare tillsammansmed Ordförande
under resterande av året 2012.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret

JUSTERING Sign:?Ao


