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Övriga närvarande

Roland Persson, enhetschefAME § 97
Bengt Mattsson, t.f. socialchef§ 97
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§§ 99-104, 114-115
Josefin Kaldo, plan- bygglovloxr-och mätenhetschef §§ 98-100
YlwaLarsson, samordningsansvarig för planenheten §§ 98
Per Mangelus, HamnstrandenAB § 98
Hasse ParmdalHamnstrandenAB § 98
Per-Arne Brink, förbundsordförande räddningstjänstförbundet§ 103
Lars-IngeEinarsson, förbundschef/räddningschef§ 103
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef§§ 98-108
Michael Johansson, näringslivsenhetschef§ 98
Nina Hansson, mark-och exploateringsingenjör§§ 105-106
Johan Tylén,chef utvecklingsenheten§§ 105-108
Larsolov Jovemo, personalchef§ 114
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§ 97

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Den lokala ledningsgruppen informeradeorn sina verksamheter:

- Roland Persson, enhetschef AME
- Bengt Mattsson, t.fsocialchef

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen
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§ 98

NORRAHAMNSTRANDEN- INFORMATION

Per Mangelus och Hasse Parmdal,Norra Hamnstranden AB informerade om projekt och
utveckling av norra hamnen.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen
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§99

BOENDESTRATEGIDEL 2

Dnr: LKS 2010-491-218

Boendestrategi del 2 är en del i kommunens arbete för att nå visionen om ett ökat helårs-
boende. Boendestrategi del 2 sammanfattarden politiskaviljanför hur kommunenska
bedrivaden fysiska planeringen. I strategin ñnns även förslag på konkreta åtgärder för
hur kommunen på sikt ska öka invånarantaletfrån nuvarande 14 347 (1 nov 2012) till
15 500.

Mål, strategier och åtgärder bygger främst på förslag som kommunstyrelsens ledamöter
arbetade fram under en workshopvåren 2012, men även på förslag som kommit in från
andra som bor och verkari Lysekilskommun.

Boendestrategi del 2 har varit utsänt på remiss tillpolitiskapartier och kommunala
instanser från 2013-01-23 till 2013-04-02.En muntlig föredragning av Boendestrategin
hölls på kommunfullmäktigessammanträdeden 2013-03-21.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-05-02,med bilagor

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta Boendestrategi del 2, daterad 2012-12-20.

Kommunfullmäktigeger samhällsbyggnadsförvaltningenoch andra berörda
förvaltningar i uppdrag att bedrivaden fysiska planeringen i enlighet med vad som anges
i dokumentet.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 100

REDOVISNINGAVPLANENHETENSÄRSRAPPORT 2012

Dnr: LKS 2013-182-042

Enhetschefen för planenheten redovisar årsrapporten för 2012 med fokus på
verksamhetsberättelse,måluppfyllelse,nyckeltal och budgetuppföljning.

Beslutsunderlag

Planeenhetens årsrapport 2012

Ledningsutskottet förslag tillkommunstyrelsen

Ledningsutskottet tar del av redovisningen och överlämnarden tillkommunstyrelsen.

 

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 101

BOSTADSARRENDEINOM DEL AVFASTIGHETENTUNTORP3:24
Dnr: LKS 2013-66-261

Lysekilskommun äger fastigheten Tuntorp 3:24. Inom fastigheten ñnns en liten stuga på
ofri grund utan skriftligrättighet tillmarken.Stugan är enligt uppgift byggd på tidigt
1900-tal som ett winchhus tillstenhuggeriet och används sedan 70-talet som

sommarstuga. Området är inte planlagt. Kommunen erhöll under hösten 2011 en

muntlig förfrågan om att få arrendera del av fastigheten för bostadsändamål.Eftersom
byggnaden ligger inom strandskyddatområde måste arrendet begränsastilldet som idag
är hävdad tomt. Större förändringarpå stugan kräver bygglovoch strandskyddsdispens.

Utvecklingsenhetenser inga problem i att upplåta bostadsarrende tillden beñntliga
byggnaden. Den årliga arrendeavgälden föreslås vara 5 000 kronor per år och ska
uppräknas med konsumentprisindex.Arrendeawzgäldenär bedömdutifrån ett tänkt
marknadsvärdeför en normaltomt i området och med en avgäldsränta på 4 %.
Arrendetonitensstorlekär 204 m2.

Beslutsunderlag

Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2013-04-30med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt godkänna förslag tillbostadsarrende mellan Lysekils
kommun och Urban Andreassontillen arrendeavgäldpå 5 000 kronor per år.

Beslutet skickastill

Utvecklingsenheten

 

JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2013-0545 8 (21)
 

§ 102

VOLYMÖICNING DAGLIGVERKSAMHET,ENSKILTÄRENDE
Dnr: LKS 2013-128-733

Inom en kort framtid ska ett ärende för daglig verksamhetenligt LSS verkställasför en
särskild individ.Ärendet är mycket komplicerad och ryms inte inom den budget som
avser dagligverksamhet2013. Kommunen är skyldigatt verkställaett beslutom daglig
verksamhetenligt LSS och detta kan ske i egen verksamheteller genom att
verksamhetenköps in. Om ärendet inte verkställsinom rimlig tid kan kommunen
komma tvings betalavite. Ärendet är inte av en tillfälligart utan behovetav stöd bedöms
som lixrslångt. Kostnaden beräknasuppgå tillca 600 000 kronor.

Beslutsunderlag

Arbetsmarknadsenhetenstjänsteskrivelse 2013-03-19
Protokoll från ledningsutskottet 2013-04-17,§ 80

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt arbetsmarknadsenhetenverkställeruppdraget och
uppdrar åt ekonomiutskottetatt återkommatill ledningsutskottetmed förslag till
finansiering.

Beslutet skickastill

Chef för arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
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§ 103

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET- INFORMATION

Räddningschefenoch förbundsordförande informeradeom räddningstjänstförbundets
verksamhet.

Räddningstjänstförbundetbildadesmellan kommunerna Lysekiloch Munkedal
2010-01-01. Förbundet har 115 anställda varav 15 heltid. Räddningstjänstenhar en ytapå ca 850 km2 att skydda med ca 24 000 invånare som på sommarenökar tillmellan
50 ooo - 70 000 invånare.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet tar del av informationen

 
JUSTERING Sign:



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2013-0545 10 (21)
 

§ 104

NATURVÅRDSLAGET- INFORMATION

Samhällsbyggnadschefen informeradeom samhälisbyggnadsförwvaltningensansvar kring
skötsel av skog, natur och kuiturvård. Ett uppdrag som fram tillapril 2012 genomförts av
LEVAAB. Samhallsbgrggnadsförvaitningensbudget är mycket begränsadför att bedriva
detta ansvar och det kommer att ge stora konsekvenserb1.a. skötseln av naturreservat,
tätortsnära skogar, naturhamnar,badplatser i skärgården, Backahäliristningarmm.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottetger samhällsbyggnadschefeni uppdrag att inför ledningsutskottet i
juni redovisa kostnaderna för renhållningi naturhamnarnasamt för övrigt notera
informationen.

Beslutet skickastill

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 105

FÖRSÄrJNINGAVFAS'I'_I_GHETENsKAFTÖ-BACKA3:512 OCH DELAy
sKAFro-BACKA3:351 FOR RESTAURANGVERKSAMHET,PELLES ROKERI
Dnr: LKS 2012-26-253

Lysekilskommun äger fastigheternaSkaftö-Backa3:512 och 3:351 i Grundsund. På
fastigheterna har Pelles Rökeri sin verksamhetmed restaurangbyggnad/rökeri.
Restaurangverksamhetenligger i direkt anslutning tillbryggornrådet vid inloppet i
Grundsund.

Rättigheten tillmarkenupplåts genom tomträttsaxrtal som tecknades mellan parterna
2011 med en årlig avgäld på cirka 28 000 kronor. Kommunen erhöll 2012 en skriftlig
förfrågan från Per-Eric Larsson och Annika Dahlbergom att få friköpa markenför
tomträtten samt markenför uteservering som idag upplåts med arrende.

Beslutsunderlag

Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse 2013-05-02,med bilagor

Yrkanden

Bo Göthesson (S): Avslagpå förvaltningens förslag.

Roland Karlsson (FP): Bifall på förvaltningens förslag.

Mats Karlsson (M): Försäljning endast av tomträttsområdet i avvaktan på
ställningstagandetillprogram för detaljplan för Grundsunds hamn- och kanalområde.

Propositionsordning

Ledningsutskottets godkänner följandepropositionsordning:

Propositionpå förvaltningens förslag mot Bo Göthessonyrkandeom avslag mot Mats
Karlssons yrkandeom försäljning endast av tomträttsområdet.

Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Bo Göthessonyrkandeom

avslag mot Mats Karlssons yrkandeom försäljning endast av tomträttsområdet och
finneratt ledningsutskottetbeslutarenligt Mats Karlssonsyrkande.

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna upprättat förslag tillköpekontrakt mellan
Lysekilskommun och Pelles Rökeri inom fastigheten Skaftö-Backa3:512 för 921 000

kronor.

Reservation

Mot beslutetanmäler Bo Göthesson (S) och Jan-OlofJohansson (S) blank reservation.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 106

UPPHÖRANIQB Av_DE KOMMUNALASNÖRÖJNINGSINSATSERNAPÅ DET
ENSKILDAVAGNATETPÅ LANDSBYGDEN
Dnr: LKS 2010-414-314

I Lysekilskommun utför kommunenall Snöröjningav det enskildavägnätet på
landsbygden, dock inte på det enskildavägnätet inom tätbebyggtområde. Detta är ett

frivilligtåtagande som görs oavsett om kommunenhar del i väghållarskapeteller ej.
Kostnaden för åtagandetuppgår årligen tillmellan 500 tkr och 2 mnkr, under ett
"normalår"tillca 700 tkr.

Kommunens frivilligaåtagande om Snöröjning av det enskildavägnätet på landsbygden
belastarhårt utvecklingsenhetensansträngda ekonomi. Ett upphörande av åtagandet ger
en möjlighetatt balansera den ökande kostnadsutxrecklingenhos utvecklingsenheten.

Det ñnns inte något lagstadgatkrav på kommunernaatt bidratilldrift och underhåll av

enskildavägar, förutsatt att kommunen inte är en av markägarna.Lysekilskommun står
idag för hela kostnaden för Snöröjningav det enskildavägnätet på landsbygden, oavsett

markägoförhållandena.

Kommunstyrelsenbeslutadevid sammanträde2011-10-05 § 166 att återremittera
ärendet tillsamhällsbyggnadsförvaltningenför kompletterandeutredning och beredning
inför budget 2013.

Beslutsunderlag

Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 101

Kommunstyrelsensprotokoll 2011-10-05, § 166
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-04-29

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt Lysekilskommun upphör med Snöröjningav det
enskildavägnätet på landsbygden från och med den 1 juli 2013.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 107

SKÖTSELAVBADPLATSER
Dnr: LKS 2013-196-822

Kommunfullmäktigetog den 20 decemberbeslutom att föra över driften av bad från
fritid tillsamhällsbyggnadsföiwraltningen.

Fritidhar tidigare haft avtal med LEVAAB att sköta driften kring bad. Kostnaden för
driften 2012 uppgick till825 tkr.

Budgeten för driften av bad 2013 ligger idag på 470 tkr. Budgeten var baserad på att ett
beslutom besparingsom skulle genomföras 2012, denna besparingdrogs in efter starka
reaktioner från allmänheten men budgeten för 2013 justerades aldrig.

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar xralt att sköta denna drift inom enheten fastighet.
Budgeten som idag finns är därmed felaktig och därmed bör den besparingsom togs bort
genom beslutåterföras ekonomiskt för att kunna genomföra uppdraget.

Bakgrunden tillatt ha driften i fastighet är bedömningenatt kunna göra detta uppdrag
tillen lägre kostnad jämfört med år 2012. Bedömningen för 2013 års kostnadberäknas
bli 775 tkr och då har man utöver tidigare hantering även ett krav kring säkerhet ihop
med räddningstjänstensom ska utföras.
Ytterligarebesparingari driftbudgeten kan också göras införbudget 2014.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-05-06

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av skrivelsen. Ärendet kommer i nuläget inte att föranleda
någon åtgärd.

Beslutet skickasti]1

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 108

ARRENDEAVTALFÖR NORRA GRUNDSUND - INFORMATION
Dnr: LKS 2012-346-261

Samhällsbyggnadschefenlämnar informationom arrendeavtal för småbåtshamn i norra

Grundsund.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet tar del av informationen.
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§109

STRATEGIFÖR DET MILJÖSTRATEGISKAARBETETINOM SOTENÄS,
MUNKEDALSAMT LYSEKILSKOMMUNER
Dnr: LKS 2013-160-439

Miljönämndeni mellersta Bohuslän har enligt beslutadereglementenuppdraget att
stödja och samordna det miljöstrategiska arbetetsamt det lokala miljömålsarbetetpå
uppdrag av respektive samverkandekommun. Målet för uppdraget är att kommunerna
aktivt ska arbeta med miljömålsfrågorsom berörvårt geografiska område för att
tillsammansfrämja och generera en god miljöoch en hälsosam kommun.

Ett förslag tillen gemensam utformning av strategiplan för det miljöstrategiskaarbetet,
inklusivemiljömålsarbetetför Sotenäs, Munkedal och Lysekilkommunerhar arbetats
fram. Syftet med samverkanär att effektivisera arbetet och lättare kunna driva
gemensamma frågor med andra verksamheter inom de tre kommunerna.
Strategiplanernaoch de lokala miljömålenska utgöra en vägledningför dels hur
miljömålsarbetetska bedrivassamt dels en konkretiseringav kommunernasvision inom
miljöområdet. De bör utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala
riktlinjeroch planer.

Beslutsunderlag

Miljönämndeni mellersta Bohusläns protokoll 2013-04-18,§ 24 med bilagor

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottet noterar ärendet tilldagens protokoll.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 110

LOKALAMILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTERFÖR LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 2013-159-429

Sedan 2013-01-01 har en gemensam nämnd och förvaltningsorganisationför miljö- och
hälsoskyddsområdet i Munkedals, Lysekilssamt Sotenäs kommuner funnits. En viktig
förutsättning för nämndens arbeteär att de tre kommunernahar en samordnad syn på
miljöfrågornaoch myndighetsarbetet.

Ett förslag tillgemensam utformning av de lokala miljö-och hälsoskyddsföreskrifterför
de tre kommunernahar därför arbetats fram. Då tidigare föreskriftervar liknandehar
endast mindre justeringarbehövtgöras.

Beslutsunderlag

Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2013-04-18,§ 25 med bilagor

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottet noterar ärendet tilldagens protokoll.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 111

YTTRANDEANGÅENDE YATTENMYNDIQHETENSREMISS - SAMRÅD OM
ARBETSPROGRAMOCH OVERSIKTAyVAssNrLIGAFRÅGOR, SAMT
SAMRÅD MED ANLEDNINGAVMIIJOBEDOMNINGAV
ÅTGÄRDSPROGRAM, FÖR VÄSTERHAVETSVATTENDISTRIKT
Dnr: LKS 2012-445-422

Vattenmyndighetenför Västerhavets vattendistrikt,Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
har upprättat "Arbetsprogrammed tidtabelloch översikt av väsentliga frågor i
Västerhavets vattendistrikt",samt tagit fram ”Behovsbedömningomfattningoch
detaljeringsgradav miljökonselorensbeskrivningenför Västerhavets vattendistrikt”.
Kommunstyrelsenhar remitterat vattenmyndighetens remiss tillmiljönämnden.
Vattenförvaltningsarbetetbedrivs i ö-årscykler som avslutasmed beslutav
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.Den första cykeln
avslutades år 2009.
Inför revideringen av föivaltningsplanenska Vattenmyndighetenenligt vattenför-
valtningsförordningengenomföra samråd över "Arbetsprogrammed tidtabell"samt"Översikt av väsentliga frågor”. Vattenmyndighetenhar valt att ha ett gemensamt
samråd för dessa båda.

Inom ramen för arbetetmed vattenförvaltningens"Åtgärdsprogram 2015-2021” har en
så kalladbehovsbedömninggjorts. Det har vid denna framkommit att genomförandet av
åtgärdsprogrammet kan antas komma att ge upphov tillbetydandemiljöpåverkan.
Miljöbedömningoch upprättande av miljökonsekxrensbeskrivningkrävs därför i enlighet
med miljöbalkenoch följdlagstiftning.

Beslutsunderlag

Miijöenhetens tjänsteskrivelse 2013-04-23

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet beslutar att ställa sig bakom redovisad tjänsteskrivelse som sitt
remissvar tillVattenmyndighetenför Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

Beslutet skickastill

Vattenmyndighetenför Västerhavets vattendistrikt/Länsstyrelsen
Miljöenheten
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LYSEKILSKOMMUN Sannnanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2013-0545 18 (21)

§ 112

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AVMEDEL TILLSPOLPLATTOR
Dnr: LKS 2012-432-042

Administrativachefen informeradeom att länsstyrelsen förlängt ansökningstiden för
bidragtilloktober2013 samt att en revidering av förslaget kommer att presenteras till
nästa ledningsutskott.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-11-16
Ledningsutskottets protokoll 2012-1249, § 213

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationensamt beslutaratt hänskjuta ärendet tillnästa
ledningsutskott.

Beslutet skickastill

Tf chef för Småbåtshamnarna
Ekonomienheten
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Ledningsutskott 2013-05-15 19 (21) 

§ 113

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

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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Ledningsutskott 2013-05-15 20 (21) 
§ 114

LÖNEREVISION 2013 - INFORMATION

Personalchefeninformeradeom lönerexrision 2013.

Ledningsutskottetbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen.
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§ 115

PLAN FÖR SAMHÄLLSSTÖRNINGOCH EXTRAORDINÄRAHÄNDELSER -

LEDNINGSPLAN
Dnr: LKS 2013-184016

Administrativachefen informeradeom arbetet med revideringenav ledningsplanenför
samhällsstörning och extraordinära händelser.
Arendet kommer att kompletteras med en tjänsteskrivelse inför kommunstyrelsens
sammanträde.

Beslutsunderlag

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinära händelser

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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