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§ 35

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Den lokala ledningsgruppen informeradeom sina verksamheter:

- Roland Persson, enhetschefAME

- Naturvårdslaget
- Sommarlovsentreprenad
- Individärende

- Bengt Mattsson, tf. socialchef
- Försöijningsstöd

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet noterar informationen

JUSTERING Sign: Å é
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§ 36

MOTIONANGÄENDE UTBILDNINGOCH KOMPETENSUTVECKLING
Dnr: LKS 2012-367-027

Håkan Smedja(V) och MarthinHermansson (V) har i motion 2012-10-02 föreslagit att

kommunfullmäktigebeslutarom att inför utbildningoch kompetensutveckling inom alla

änmen för förvaltningar, nämnder, utskott och kommunalabolag inom Lysekilskommun

alltid ska rådfråga Campus Väst först. Endast om Campus Väst ej kan utföra eller förmedla

detta ska extern part få tillfrågas.

Av förvaltningens yttrande framgår det att Campus Väst har under en lång tid byggt upp en

bred kompetens, ett stort nätverk och har idag etablerat sig i moderna lokaler med tillgångtill

senaste teknik inom många områden, vilketskapar bra förutsättningar att möta kommunens,
biukarnasoch näringslivets behov på ett professionellt sätt. Lysekil, Sotenäs gymnasie-och

vuxenutbildningsnänmdställer sig positiva tillmotionen.

Kommunledningskontoretser liksomgymnasie-och xmxenutbildningsnämndenpositivt på
motionen. Kommunchefens ledningsgrupp har sedan en tid tillbakaarbetatmed den

inriktningsom motionärerna föreslår och är också väl medveten om de resurser som Campus
Väst kan tillhandahålla.Kommunledningskontoretställer sig dock tveksamt tillatt

förvaltningar och bolag alltid skall vända sig tillCampus Väst först. Det kan finnas tillfällen
där det av olika skäl kan vara mest praktiskt för kommunens förvaltningar att, beroendepå
utbildningenskaraktär eller av tidsmässiga skäl, kontakta utbildningsleverantörerdirekt.

Beslutsunderlag

Motion 2012-10-02
Protokollfrån kommunfullmäktige2012-10-25, §169
Protokoll från LysekilSotenäs gymnasie-ochvuxenutbildningsnämnd2012-12-12, § 59 med

tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-02-04

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontoretanfört
anse motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

 
JUSTERING Sign: Åá ä? x,
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§37

AVSIKTSFÖRIQARING OM SAMVERKANINOM UTBILDN1NGSOMRÄDET
Dnr: LKS 2013-29-609

Fyrbodals kommunalförbundhar utarbetratförslag tillavsiktsförklaringom samverkan inom

utbildningsområdet.Syftet med samverkansom beskrivsi avsiktsförklaringenär att

regionens invånareska erbjudas utbildningav så god kvalitet som möjligtså att regionala
målsättningarinom utbildningsområdetkan nås.

Yttrandehar inkommit från Lysekil,Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Förslag tillavsiktsförklaringfrån Fyrbodalskommunalförbund
Lysekil,Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnåmndsprotokoll 2013-02-07med
tjänsteskrivelse

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutarframföra att kommunen inte har några invändningarmot

förslaget.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 38

HANDLINGSPLANMEST SJUKA ÄLDRE

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

 

JUSTERING Sign: Ãláf
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§39

REMISSYTTRANDEAVSEENDE”HANDLINGSPLAN FÖR JÄMLIKHÄLSA I
HELA VÄSTRAGÖTALAND"
Dnr: LKS 2013-30-026

FolkhälsokommitténiVästra Götalandsregionenshar på uppdrag av regionsstjørelsen tagit
fram en handlingsplanför jämlik hälsa i hela Västra Götaland.
Handlingsplanenhar skickatut tillkommunernapå remiss i syfte att dels få in kommunernas
synpunkter på handlingsplanensintentioner men också i syfte att undersöka intresset bland
kommuner att samverka med handlingsplanensom plattform.

Lysekilskommun anser att handlingsplanen, i sin nuvarande form, kan vara en plattform för
bland annat fortsatta forskningsinsatserinom området jämlikhälsa. För att dokumentetska
kunna tillämpaspå kommunalnivå bör prioriterade områden identifierasoch tydliggöras
ytterligare. Lysekilskommun är också positiva tillsamverkanoch nätverk, inte minst med
ideella aktörer, men ställer sig dock tveksammatillatt nya nätverkska skapas utan förordar
istället att jämlik hälsa som utvecklingsområde impiementerastydligare i befintliganätverk.

Lysekilskommun är tveksam tillatt effekten på befolkningenshälsa skulle bli bättre eller att

skillnadernai hälsa skulle minska genom att vi för in ”samverkanmed syfte att minska
skillnaderi hälsa" i avtalen gällande gemensamma folkhälsoinsatser.På sikt skulle dock mer

forskning kringbland annat förutsättningar och metoder som gynnar jämlikhet i hälsa kunna
vara ett stöd i så väl planeringsom uppföljningen av folkhälsoinsatsei*på kommunal nivå.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2013-02-21,med biiagor

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): Bifall på förvaltningens förslag

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetställer sig bakom redovisad tjänsteskrivelse som sitt remissyttrande till
Västra Götalandsregionen.

Beslutet skickastill

Folkhälsosamordnaren
Västra Götalandsregionen
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§ 40

DETALJPLANFÖR FÄRGAREGATANSFÖRSKOLA, LYSEKILSKOMMUN

Ärendet utgår från dagens sammanträde

 

JUSTERING Sign: j]
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§41

DETALJPLANFÖR BOSTÄDER,EVENSÅS 1:134 IVLFL. ÖSTERSIDAN,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2011-480-214

RådhusetArkitekterhar i samarbetemen kommunen tagit fram ett förslag tilldetaljplan för
Evensås 1:134. Syftet är att pröva om det inom fastighetenkan tillkommafyra nya tomter för
friliggandebostadshus.
Behovsbedömningensom ska avgöra om planen genomförandekan komma att innebära
betydandemiljöpåverkan,har kommuniceratsmed Länsstyrelsen som delar kommunens
uppfattningatt planen inte kommer att innebärabetydandemiljöpåverkan.Någon
miljökonsekvensbeskrixmingbehövs alltså inte.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-28 med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt detaljplanen inte innebärbetydandemiljöpåverkanoch att

någon miljökonsekvensbeskrivningdärmed inte behöverupprättas.

Ledningsutskottetbeslutaratt detaljplanen skickasut för samråd enligt 5 kap 11§ plan- och
bygglagen.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
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§42

AVTALGATA/PARK2013/2014, LEVA I LYSEKILAB
Dnr: LKS 2013-85-319

Med anledning av att det befintligadrift- och skötselavtaletgällande Gata/Park,mellan
kommunen (utvecklingsenheten)och LEVAi LysekilAB, går ut den 31 mars 2013 så har
förhandlingargällande uppdraget pågått sedan hösten 2012. Rapportering har löpande skett
tillkommunstyrelsens ledningsutskott.

Inför 2013 står beställaren,utvecklingsenheten,med ett sparkravpå ca 2,0 mnkr för detta
uppdrag, konsekvensernaav det minskade anslaget har analyseratsoch ett sparförslag har
preciserats. Besparingen uppgår tillca 2 mnkr och innefattar följande:

- Inga anläggningsinvesteringarutförs inom uppdraget
o Inga sommar-/såsongsanställdaunder sommaren 2013

De huvudsakliga konsekvensernakopplade tillbesparingarnaär en betydandeneddragning
av skötselnivån på kommunensgrönytor under sommarsäsongen. Gräsklippning,städning,
ogräsrensning mm kommer inte att genomförasmed samma omfattningsom tidigare, detta
berör främst ytterområden men effekter kommer naturligtvisatt synas på helheten. De

anläggningsinvesteringarsom tidigare genomförts inom uppdraget är asfaltsbeläggning,
ca 800 tkr, och lekredskap,ca 150 tkr. Anläggningsinvesteringari denna omfattningskall
inte göras inom driftbudget när investeringarnaär avskrivningsbara.Investeringarnabör
istället ligga inom utvecklingsenhetensinvesteringsanslag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-06med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt föreslagen besparingär godtagbar för 2013 och att föreslaget
drift- och skötselatrtal gällande Gata/Parkskall ingås med LEVAi LysekilAB.

Beslutet skickastill

LEVA i LysekilAB
Chef för samhällsbyggnadsfönraltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§ 43

TOMTERVID LILLAKYRKOGATANI LYSEKIL
Dnr: LKS 2013-59-272

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

JUSTERING Sign: /gá
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§44

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTGÖRA KUNGSGATANTILLEN GÄGATA
Dnr: LKS 2010-14-311

I ett medborgarförslag 2010-010-13 har det föreslagits att Lysekilscentrum får en "gågata"
genom att göra Kungsgatan från Kungstorget tillMidgård tillen bilfrigata, åtminstone
sommartid. Kommunfullmäktigesordförande remitterade medborgarförslagettill
kommunstyrelsen.

Näringslivsenhetenhar i sitt remissvar 2010 noterat, att centrumområdet med Kungsgatan,
Stadsparkenoch Kungstorget måste utgöra en sammanhållenenhet, anpassad för gående.
Samtidigthar man påpekatbehovetav parkeringsplatseri centrurnkärnan.
Näringslivsenhetenställde sig vid detta tillfällepositiv tillatt göra om Kungsgatan tillen

gågata.

Under våren 2012 utformade samhällsbyggnadsföwaltningen ett förslag till gågata på
Kungsgatan som kommunicerades med affärsidkarna längs gatan. Efter ytterligareberedning
av frågan fattade kommunfullmäktigei juni 2012 beslutom att under sommaren 2012 pröva
gågata på Kungsgatan i begränsad omfattning. I den efterföljande utvärderingen kunde
konstateras, att de negativa åsikterna övervägde.

Mot bakgrund av det försök som genomfördes 2012 har samhällsbyggnadsförvaltningen
under vintern utarbetatett förslag tillgåfartsgata på Kungsgatan inför sommaren 2013 som

ledningsutskottet 2013-02-13ställde sig positiv till.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2010-01-13
Protokollfrån kommunfullmäktige2010-01-28, § 10

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2010-02-15
Utvecldingsenhetenstjänsteskrivelse 2010-08-09
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-03-12

Ledningsutskottets förslag tillkommunfulhnälctige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad kommunledningskontorethar
anfört anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§45

MOTION OM ATTTA EMOT ENSAMKOMIVIANDEFLYKTINGBARNI LYSEKILS

KOMMUN
Dnr: LKS 2009-444-133

Susanne Baden (MP) hari motion 2009-12-06föreslagit, att Lysekilskommun anmäler
intresse tillMigrationsverketför att ta emot minst fem ensamkommandeflyktingbarn.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionentillkommunstyrelsenoch
socialnämnden.

Socialnämnden har i sitt remissvar 2010-02-23 redogjort för det arbetesom under de senaste

månadernabedrivits inom ramen för samarbeteti norra Bohuslän och som haft tillsyfte att

ñnna en gemensam lösning för att kunna ta emot ensamkommandeflyktingbarn.

Beslutsunderlag

Susanne Badens motion 2009-12-06
Protokoll från kommunfullmäktige2009-12-17, § 165
Administrativechefens tjänsteskrivelse 2010-03-15.
Protokoll från Socialnämnden 2010-02-23, § 21 med tjänsteskrivelse
Protokollfrån ledningsutskottets2010-03-17, § 32
Protokollfrån kommunstyrelsen 2010-03-31, § 58

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt ärendet kompletterasmed en uppdaterad tjänsteskrivelse
inför besluti kommunstyrelsen.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 46

TILLÄGGTILLTOMTRÄTTSAVTALSÖDRA HAMNEN 1:123
Dnr: LKS 2010-423-256

AB Drevia överlät 2011 tomträttsavtaletpå fastigheten Södra Hamnen 1:123, tecknat 1992-
08-20, tillFastighetsbolagetB4 AB, nedan kallad tomträttshaxraren.

Samhällsbyggnadsförvaltningenupprättade ett avtal om tomträttskontrakt, tecknat
2008-12-15, samt ett tilläggtillavtal om tomträttskontrakt, tecknat 2011-05-01, med avsikt
att utöka tornträttens areal med sammanlagtcirka 12 180 m? med en ny tomträttsavgäld på
200 000 kronor per år. Fastighetsregleringenligt dessa två avtal är gjord och har vunnit laga
haft.

Enligt punkt 7 och 8 i avtal om tomträttskontrakt, tecknat 2008-12-15, ska ett nytt
tomträttsaxrtal tecknas och det ursprungliga dödas. Det brukliga är att skriva ett ändrings-
eller tilläggsavtaltilldet ursprungliga tomträttsavtalet.

Samhällsbyggnadsföiwraltningenhar upprättat ett tilläggtilltomträttsavtal, där man lyft in de

nya punkter som inte finns i ursprungligt tomträttsaxrtal, tecknat 1992-08-20. De viktigaste
punkternagäller utökning av ytan, ny avgäld samt ny avgäldsperiod.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-07med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt godkänna upprättat tilläggtilltomträttsaxrtal mellan Lysekils
kommun och FastighetsbolagetB4 AB.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten
FastighetsbolagetB4 AB
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§47

FÖRSLAGTILLKÖSYSTEM/INTRESSELISTAFÖR BRYGG-ooH
SJÖBODARRENDEN
Dnr: LKS 2013-80-261

Kommunstyrelsens ledningsutskottbeslutadevid sitt sammanträde2012-12-19 att ge
utvecklingsenheten i uppdrag att under 2013 utreda köbestämmelserför sjöbodsarrende.
Det är utvecklingsenhetensuppfattning att upplåtelser för Sjöbodar och bryggor bör
behandlaslika. Därför har utgångspunktenvarit att utreda ett kösystem som innefattarbåde
bryggor och sjöbodsupplätelser.

I arbetet med utredningen har man bl. a tittat på hur grannkommunerhanterar sina brygg-
och sjöbodsarrendennär det gäller kö. För att få ett hanterbart material att arbeta med där
brister och fördelar kunnatvägas mot varandra har man arbetatmed tre olika kösystern vilka
har bedömts efter fyra parametrar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-02-06

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt byta ut beteckningenkösystem i förvaltningens förslag mot
intresselista.

Kommunstyrelsenbeslutaratt fastställa följandehandläggningsreglerför intresselista
avseendebrygg- och sjöbodsarrenden:

Överlåtelse sker tillmaka/make, sambo, barn eller syskon, den nya arrendatornska vara

myndig och kommunmedlem.Om en arrendatorvillsälja sin sjöbod/brygga tecknas ett nytt
avtal med köparen om denne är myndig och kommunmedlem. En intresselista upprättas för
fördelning av de Sjöbodar/bryggor som inte säljs, överlåts eller ärvs. Inga restriktionerför
prissättning/budgivning,dvs. sjöbods-/bryggägarensäljer boden/bryggan själv.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§48

MEDBQRGARFÖRSLAGoM ATTINRÄTFAETTPRIS FÖR ATTPREMIERA
FORTJANSTFULLAINSATSER1 LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 12-57-109

Bernt Ortner, Lysekil,har i medborgarförslag 2012-02-26 föreslagit, att Lysekilskommun
inrättar ett pris för att premiera förtjänstfulla insatser i Lysekilskommun.
Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen
och bildningsnämnden.

Bildningsnämndenhar i yttrande ställt sig positivt tillförslaget. Samtidigt menar

bildningsnämnden,att då de förtj änstfulla insatserna kan varierastort bör ansvar för
kostnadersamt att utse pristagare åligga kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bernt Ortner, Lysekil, 2012-02-26.
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29,§ 48.
Bildningsnämndensprotokoll 2013-02-19,§ 20, med tjänsteskrivelse.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallamedborgarförslaget.

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett regelverkkring
ett pris för att premiera förtjänstfulla insatseri Lysekilskommun.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§49

MEDBORGARFÖRSLAG- ÄTERINFÖRIIABILITERINGSERSÄTTNINGENFÖR
DELTAGARNAI rss DAGLIGVERKSAMHET
Dnr: LKS 12-412-739

Ett medborgarförslaghar inkommit om att införa habiliteringsersättningenför deltagarna i
LSS dagligverksamhet. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslaget
tillkommunstyrelsen, individ-och myndighetsnämndensamt vård- och omsorgsnämnden.

Sedan år 2010 är det kommunstyrelsensom verkställerdagligverksamhetvarför xrård- och
omsorgsnämnden avstått från att lämna yttrande.

Arbetsmarknadsenhetenhar i yttrande 2013-02-20 avstyrktmedborgarförslagetmed
hänvisningtillatt denna typ av ersättning inte är lagstadgadsamt att ekonomiskt utrymme
saknas för den kostnadsökningsom det skulle medföra.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-11-05
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-11-29, § 200.

Individ- och myndighetsnämndensprotokoll 2013-02-12,§ 47
Vård- och omsorgsnämndensprotokoll 2013-02-14, § 22.

Tjänsteskrivelse från enhetschefen för arbetsmarknadsenheten2013-02-20.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): Kommunstyrelsensledningsutskottkonstaterar att det inte finns
möjlighetatt skapa utrymme för denna åtgärd i årets budget och med hänvisning tilldetta
föreslå kommunfullmäktigeatt anse medborgarförslagetbesvarat.

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner följandepropositionsordning;

Propositionpå förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande
och finneratt ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad arbetsmarknadsenhetenanfört
avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§50

MOTION OM ÅTERINFÖRANDEAVFLITPENG/HABILITERINGSERSÄTTNING
Dnr: LKS 2010-328-739

Klas-GöranHenriksson (S) har i en motion 2010-09-07 föreslagit att återinföra
flitpeng/habiliteringsersättningför de som arbetar inom kommunens dagligaverksamhet.

Kommunfullmäktigesordförande remitterade motionentillkommunstyrelsenoch
arbetsmarkandsenheten.

I samband med besvaradeav ett medborgarförslagsom inkom 2012-11-05 i samma ärende,
att införa liabiliteringsersättningenför deltagarna i LSS dagligverksamhethar
arbetsmarkandsenhetenoch individ-och myndighetsnämndenlämnatyttrande.

Arbetsmarknadsenhetenhar i yttrande 2013-02-20avstyrktmedborgarförslagetmed
hänvisningtillatt denna typ av ersättning inte är lagstadgad samt att ekonomisktutrymme
saknas för den kostnadsökningsom det skulle medföra.

Beslutsunderlag

Motion från Klas-GöranHenriksson (S) 2010-09-07
Kommunfullmäktigesprotokoll 2010-09-23, § 120.

Tjänsteskrivelse från enhetschefen för arbetsmarknadsenheten2013-02-20.

Yrkanden

Jan-OlofJohansson (S): Kommunstyrelsensledningsutskottkonstaterar att det inte finns

möjlighet att skapa utiymmeför denna åtgärd i årets budget och med hänvisningtilldetta
föreslåkommunfullmäktigeatt anse motionenbesvarad.

Propositionsordning

Ledningsutskottetgodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohanssonsyrkande

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohanssons yrkande
och ñnner att ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens förslag.

Ledningsutskottets förslag til]kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad arbetsmarknadsenhetenanfört
avslå motionen.

Beslutet sldckastill

Kommunstyrelsen

 

JUSTERING Sign: /e /Mäøáf?



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskottoch Ekonomiutskott 2013-03-13 19 (46)

§51

FÖRFRÃGAN OM BISTÅNDFÖR TUNTORP4:90
Dnr: LKS 2010-268-219

Kommunstyrelsenbeviljade2010-11-03 planbeskedför fastigheten Tuntorp4:90 med syfte
att möjliggöra nya bostäderför äldre inom fastigheten. I beslutetstår att planarbetetkan
starta 2011-01-01. I två brev från planenheten,varav det senaste daterat 2013-01-07,ställs
frågan tillexploatören GunillaOttsjö om när hon kommer att påbörja planarbetet.I det
senaste brevet från kommunenpåpekades också att om inte intresse kvarstår för att bedriva
planarbeteoch orn detta inte påbörjas inom två månader så stryks planbeskedetur vårt
arbetsprograrn.

I sitt svar tillkommunen, daterat 2013-01-19,så förklararexploatören att hon snart år fardig
med ombyggnad av befintlighuvudbyggnadoch uthus. För att uppföra ny bostadsbyggnad
måste en vattenledningflyttasoch ett äldre uthus rivas. Kostnader för planändring
uppskattas till300-400 tkr, flyttav vattenledningtill500-600 tkr samt 10-15 tkr för rivning
av uthus. Då exploatören fått informationom att kommunengärna ser flera möjligheter för
äldreboende i Brastad och kostnaderna för exploateringen inte är möjliga att täcka med
hyresintäkterså önskar hon biståndfrån kommunen.

Ärendet handerades på Kommunstyrelsens ledningsutskottför planfrågor 2013-02-11.
Ledamöterna var då överens om att kommunensaknar ekonomiska möjligheteratt bidratill
finansiering,men uppmanarexploatören att söka samarbetemed andra exploatörer

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse2013-03-03med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt avslå förfrågan om bistånddå kommunensaknar ekonomiska
möjligheteratt bidratillfinansiering.

Beslutet skickastill

Exploatören
Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
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§ 52

INVESTERINGSPLANFRÅN BEREDNING 28 FEBRUARI - INFORNIATION

Ekonomichefen redogör från beredningsmötetom investeringsplanen.Efter revideringav

investeringsplanenså är det en investering på 27,5 miljonerkronor, gentemot budget på 22

miljonerkronor. Investeringsplanenhar ingående diskuterats i förvaltningarnaoch alla har
haft uppdraget att minimiera kostnaderna.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutslcottet tar del av informationen
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§53

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR OMBYGGNADAV
ÄNGENS FÖRSKOLA2 AVDELNINGAR
Dnr: LKS 2013-178-042

I fastighetsutredningen 2008 angående det eftersatta underhålletpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker hår fastighetsenheten om igångsättningstillståndför att renovera två
avdelningarpå Angens förskola i Brastad. I och med dessa pengar så är det eftersatta
underhålletpå Ängens förskola åtgärdat.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2013-02-28

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstillståndmed 500 000 kronor för det
eftersatta underhålletpå Angens förskola i Brastad.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§54

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDE AVMEDEL FÖR LYSEHEMMET
Dnr: LKS 2013-178-042

I fastighetsutredningen2008 angående det eftersatta underhålletpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker här fastighetsenheten om igångsättningstillståndför att renovera

Lysehemmetskök. På grund av renoveringsarbetepå Stångenäshemmetkommer
Lysehemmetöppnas under tiden.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2013-02-28

Ledningsutskottetbeslut

Iedningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstülståndmed 100 000 lcronor för att
renovera Lysehernmets kök.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§55

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR BRASTADSIDROTTS-
HALL
Dnr: LKS 2013-178-042

I fastighetsutredningen 2008 angående det eftersatta underhålletpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker här fastighetsenheten om igångsättningstillståndför att renovera

Brastads idrottshall. I och med dessa pengar så är det eftersatta underhålleti Brastads
idrotshall åtgärdat.

Beslutsunderlag

Ansökan från sarnhällsbyggnadsförvaltningen2013-02-28

Yrkanden

Kent Olsson (M): Avslagpå förvaltningens ansökan.

Propositionsordning

Ledningsutskottetgodkänner följande propositionsordning:

Propositionpå förvaltningens ansökan mot Kent Olssons avslagsyrrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens ansökan mot Kent Olssons avslagsyrkande
och finner att ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens ansökan.

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstiilståndmed 450 000 kronor för att

renovera Brastads idrottshall.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§56

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR KRONBERGETS
FÖRSKOLA
Dnr: LKS 2013-178-042

I fastighetsutredningen2008 angående det eftersatta underhålletpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker här fastighetsenheten om igångsättningstillståndför att renovera

yttersidan av Kronbergetsförskola i Lysekil. I och med dessa pengar så är det eftersatta
underhålletpå Kronbergetsförskola åtgärdat.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2013-02-28

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstillståndmed 375 000 kronor för att

renovera yttersidan av Kronbergets förskola i Lysekil.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§57

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR GULLMARSSKOLANF-6
GYMNASTIKSAL
Dnr: LKS 2013-178-042

I fastighetsutredningen2008 angående det eftersatta underhålietpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker här fastighetsenhetenom igångsättningstillståndför att renovera

GuilmarsskolanF-6 gyrnnastiksal. I och med dessa pengar så är det eftersatta underhålletpå
gynnnastiksalenåtgärdat.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2013-02-28

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstillståndmed 246 000 kronor för att

renovera gymnastiksalenpå GulimasskolanF-6.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§58

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR HEMTJÄNSTENS
LOKALER I LYSEKIL
Dnr: LKS 2013-178-042

I fastighetsutredningen2008 angående det eftersatta underhålletpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker här fastighetsenheten om igångsättningstillståndför att renovera

hemtjänstens lokaler i Lysekil. I och med dessa pengar så är det eftersatta underhålletpå
hemtjänstens lokaler åtgärdat.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsföwaltningen2013-02-28

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstillståndmed 310 000 kronor för att

renovera hemtjänstens lokaler i Lysekil.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§59

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR GULLMARSSKOLANS
A HUS
Dnr: LKS 2013478-042

I fastighetsutredningen2008 angående det eftersatta underhålletpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker här fastighetsenheten om igångsåttningstillståndför att renovera

GullmarsskolansA hus. I och med dessa pengar så är det eftersatta underhålletpå A huset på
Gullmarsskolanåtgärdat.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyrggnadsförxraltningen2013-02-28

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottet beslutaratt inte medge igångsättningstillståndför att renovera

GullmasskolansA hus 2013 utan hänskjuta detta projekt till2014.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§60

ANSÖKAN OM IANSPRÄKTAGANDE AVMEDEL FÖR GULLMARSSKOLANS B
HUS
Dnr: LKS 2013-178-042

I fastighetsutredningen2008 angående det eftersatta underhålletpå Lysekilskommuns
fastigheter ansöker här fastighetsenheten om igångsättningstillståndför att renovera

Gullmarsskolans B hus. I och med dessa pengar så är det eftersatta underhålletpå B huset på
Gullmarsskolanåtgärdat.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförxraltningen2013-02-28

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge igångsättningstillståndmed 230 000 kronor för att
renovera GullrnasskolansB hus.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Ekonomienheten
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§61

ANSÖKAN QM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR BRODALENETAPP 2
VATTENFLODENOCH VATTENSTÄNDEN
Dnr: LKS 2013-79-042

Projektetsyftar tillatt utreda de höga vattenflödenoch vattenståndensom förekommer i
Broälven samt att konkretiseraoptimala åtgärdsförslag för att erhållaönskad effekt. Problem
har under många år funnits avseendebetydandeerosion och höga ("extremt”)vattenståndi
anslutningtillbebyggelse (Brodalen) och kringliggandeinfrastruktur.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföxwraltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagandeav medel med 100 000 kronor för
åtgärd av vattenflödenoch vattenstånden i Brodalen.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförxraltningen
Chef för :Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§62

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR BELÄGGNING AV
ASFALT
Dnr: LKS 2013-79-042

Projektetomfattar omläggning av asfalt på delar av vägnätet, med underlag i den inventering
av det kommunalavägnätet som nu pågår. Prioriteradeobjekt för 2013 är de vägar som

fortfarande kan "räddastillen liten” insats. Stora delar av vägnätet är redan undermäligt och
kommer framgent att behöva omfattandeåtgärder.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagandeav medel med 1 000 000 kronor för
beläggningav asfalt.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§63

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR BELÄGGNING AV
ULSERÖDSVÄGEN
Dnr: LKS 2013-79-042

Längs stora delar av Ulserödsxrägen har vägkroppen en nedsatt funktion,det förekommer
omfattandespårbildningi ytterkantoch dikenasfunktionär betydligtnedsatt. Projektet
omfattarny beläggning,dikesrensning,säkerställande av bortförsel av Vatten från dike och
delar av vägkroppen. Under 2013 föreslås sträckan från Finnsbo tillUlseröds industriområde
att åtgärdas, synergieffekterfinns i samband med utbyte av raseradvägtrumma på sträckan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagande av medel med 1 100 000 kronor för

beläggningav (Ilserödsxrägen.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§64

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖRVA-SANERINGAV
SKOLGATANOCH LILLASKOLGATAN
Dnr: LKS 2013-79-042

Projektetomfattarsådant som kantstensjustering,åtgärder på skadade murar, omläggning
av trottoarer, nyinvesteringoch justering av belysning,mm i samband med VA-saneringsom

utförs av Leva i LysekilAB.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsfönraltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagandeav medel med 400 000 kronor för
VA-saneringav Skolgatan och LillaSkolgatan.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsföxvaltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§65

ANSÖKAN OM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEI.. FÖR OFFENTLIG BELYSNING
2013
Dnr: LKS 2013-79-042

Byten av armaturer, uttjänta stolpar mm. Armaturbytenagenomförs för att byta ut hela
beståndettillmer energieffektivaalternativ,ca 2/3 av beståndetär redan utbytt och 2015
måste samtliga vara utbytta.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagande av medel med 200 000 kronor för
offentligbelysning2013.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§66

AiysöKANoM IANSPRÃKTAGANDEAVMEDEL FÖR SAMHÄLLSFÖR-
BATTRANDEÅTGARDER20:3
Dnr: LKS 2013-79-042

Projektetomfattar investeringar inom främst utsmyckningav allmän plats. Stort behovav

1137-/reinvesteringarföreligger inom detta område, det handlarom såväl nya blomsterurnor
som parkbänkarmm.

Beslutsunderlag

Samhälisbyggnadsförvalmingenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Yrkanden

Margareta Lundqvist (S): avslag på förvaltningens ansökan.

Propositionsordning

Ledningsutskottet godkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens ansökan mot Margarteta Lundqvist avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställerproposition på förvaltningens ansökan mot Margarteta Lundqvist
avslagasyrrkandeoch finneratt ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens ansökan.

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagande av medel med 200 000 kronor för
samhällsförbättrandeåtgärder 2013.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§ 67

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL TILLLEKPLATSER2013
Dnr: LKS 2013-79-042

Lekplatserna inom Lysekilskommun hari många avseenden en hel del uttjänta lekredskap
och är i stort behovav ny-/reinvesteringar. Konsekvensen av att ej genomföra projektet är att
lekredskap i sin helhet mäste tas bort och en del lekplatserfår helt stängas ner/avvecklas
med efterföljande avvecklingskostnadsom direkt följd.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Yrkanden

Margareta Lundqvist (S): avslag på förvaltningens ansökan.

Propositionsordning

Ledningsutskottetgodkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens ansökan mot Margarteta Lundqvist avslagsyrkande.

Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens ansökan mot Margarteta Lundqvist
avslagasyrkandeoch finner att ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens ansökan.

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagandeav medel med 200 000 kronor till
lekplatser 2013.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§68

ANSÖKAN OM IANSPRÄKTAGANDE AVMEDEL TILLMURAROCH TRAPPOR
2013
Dnr: LKS 2013-79-042

I Lysekilskommun finns det ett flertal stödmurar, trappor, min som idag är i stort behovav

betydandeunderhåll/reinvestering. Detta projektomfattar ombyggnation[renoveringmm av

de anläggningarsom idag inte längre hållertillräckligstandard, murar som hållerpå att rasa,

trappor där stor risk för olyckor föreligger mm.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagande av medel med 300 000 kronor till
murar och trappor 2013.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsföwaltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§ 69

ANSÖKAN OM IANSPRÄKFAGANDE AVMEDEL FÖR GEOTEKNIKBRODALEN
Dnr: LKS 2013-79-042

Den 30-31 augusti 2011 inträffade ett jordras inom fastigheten Broberg43:1 i Brodalen.
Kopplat tilldetta genomfördes en inledandegeoteknisk utredning för fastigheten, denna
utökades sedan tillatt omfatta hela samhället (mot Broälven).
Stabilitetsproblematikenuppdagades (översiktligt) redan under 2001 och aktualiserades igen
under 2010 utav Statens Geotekniska Institut (SIG). I samband med jordraset bekräftadesatt

utredningsbehovet,från SGI, avseende stabilitetsproblematikenvar akut.
Projektetsyftar tillatt utreda släntstabilitetsproblematikenlängs Broälven, genom Brodalens
samhälle, samt presentera åtgärdsförslag. Ytterligarekompletterandeutredningsbehoxr
föreligger. Den kompletterande utredningen bedömsuppgå tillen kostnad på 150 tkr och
147,7 tkr är redan nedlagt i projektet. Innevarandebudget uppgår till100 tkr och
tilläggsanslagom 200 tkr krävs således för projektet i sin helhet.

Beslutsunderlag

Samhållsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-03-05

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagande av medel med 300 000 kronor för
genomförandeav geoteknik i Brodalen

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbygghadsförvaltningen
Chef för utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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§70

ANSÖKAN OM IANSPRÄKFAGANDE AVMEDEL TILLTUNNELUTREDNING
GULLMARSFJORDEN
Dnr: LKS 2013-79-042

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§71

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR LEASINGBILAR
Dnr: LKS 2013-56-057

Ansökan om ianspråktagande av medel tillelva styckenbilarsom ska bytas ut pga. slitage och

att de kostar en del i reparationer.

Beslutsunderlag

Ansökan från serviceenheten 2013-02-04
Ansökan från serviceenheten 2013-03-04

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt medge ianspråktagandeav medel tilltre (3) bilarsamt att

uppdra åt ekonomienhetenatt i sammarbetemed serviceenheten utforma nya principer för
administrationenav kommunensbilinnehav.

Beslutet skickastill

Serviceenheten
Ekonomienheten
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§ '72

EKONOMISTYRNINGSREGLER- BEHÖRIGHETER/MANDAT

Ekonomichefen redogör för arbetetkring ekonomistyrning. Ett förslag tillstyrprinciper av

budgetmedel kommer att skrivas fram för besluti kommunstyrlenoch kommunfullmäktige.

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottettar del av informationen

 

JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-03-13 41 (46)

§ 73

MÃNADSVISUPRFÖIJNINGSAMT RAPPORTERJNGAVVIDTAGNA
ÃTGARDERAVFORVALTNINGARNA

Ekonomichefen rapporterade att den första redovisningen inte kommer att ske förrän i april
för första kvartalet 2013. Det berorpå olika omständigheterbLa. den sena Iöneprocessen och
det sena budgetbeslutet.Arbetetmed årsredovisningen har också bidragittill förseningen.

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottettar del av informationen
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§ '74

REVISORERNAS PLANER 2013

Ekonomichefeninformerarom kommunikationenmed revisorerna angående
granskningsplanerför 2013. Bland annat kommer en granskning av LysekilSotenäs
gymnasie-och xmxenutbildningsnämndsverksamhetatt ske.

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottettar del av informationen
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§ 75

EKONOMISTYRNINGw PLANERINGSPROCESSEN 2013

Ekonomichefenredovisar planeringsprocesserna.Budgetanxrisningarnagäller för alla
förvaltningar. Budgetförutsättningarna för helåret 2014 kommer att behandlasi juni.

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottettar del av informationen
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§ 76

ÅRSREDOVISNING 2012

Ekonomichefenredovisade underlag för presentation av årsredovisningen 2012 inför
kommunstyrelsen i april.

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottettar de! av informationen
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§77

ANSÖKAN OM IANSPRÄKSTAGANDEAVMEDEL FÖR KOSTNADERFÖR
UTBILDNINGSINSATSER
Dnr: LKS 2013-102-057

Socialförvaltningenhar inventeratbehovetav utbildningsinsatserför 2013, för 1 590 000

kronor.

Beslutsunderlag

Ansökan från socialförvaltningen 2013-02-13

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottetavslåransökan med hänvisning tillatt lagregleradeutbildningsinsatser
skall rymmas inom budget för 2013

Beslutet skickastill

Chef för socialförvaltningen
Ekonomienheten
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§ 78

ANSÖKAN OM IANSPRÅKSTAGANDEAVMEDEL FÖR KOSTNADERFÖRAPT
Dnr: LKS 2013-104-057

Socialförvaltningenhar ansökt om pengar för arbetsplatsträffar(APT) under 2013 som inte
finnsbudgeterat för avdelning vård- och omsorgsverksamheten.

Beslutsunderlag

Ansökan från socialförvaltningen2013-02-13

Ekonomiutskottetsbeslut

Ekonomiutskottetavslåransökan med hänvisning tillatt APThanteras inom befintlig
budget.

Beslutet skickastill

Chef för socialförvaltningen
Ekonomienheten
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