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Övriga närvarande

Roland Persson, enhetschefAME § 156
Bengt Mattsson, enhetschef IFO § 156
Marie-louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef§§ 156-162
Johan Tylén,utvecklingschef§§ 156-162
Tor Carlsen, hamnchef§ 160
Per Olsson, miljöchef§§ 161-162
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§ 156

MUNTLIG REDOVISNING

Ledningsutskottet får muntlig redovisning i följande ärenden:

Roland Persson

3= informationom arbetsmarknadsenhetensverksamhet

Bengt Mattsson

> informationom individ- och familjeomsorgensverksamhet

Marie-Louise Bergqvist
> informationom Stora Skeppsholmen

01a Ingevaldson
> informationom försäljning av KyrkviksFörskola

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet tar del av informationen
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§ 157

UTRljIDNINGAVKOSTNADERKOPPLADETILLANLÄGGNING OCH DRIFI' AV
INHAGNADEHUNDRASTGÃRDARI BRASTADOCH LYSEKIL
Dnr: LKS 2013-308-339

Medborgarförslag med önskemålom hundrastgårdar i Brastad och Lysekilhar tidigare
inkommit tillLysekilskommun. Kommunfullmäktigebeslutade2010-10-28 att uppdra åt
samhälisbyggnadsförvaltningenatt i samråd med de lokalabrukshundsldubbarnautreda
vilkaområden som kan anses lämpliga för hundrastgårdar, samt att utreda vilkakostnader
kommunenberäknasfå avseende anläggning och drift av hundrastgårdar.

Med dessa uppdrag ansåg kommunfullmäktigeatt medborgarförslagetvar besvarat.

Utvecklingsenhetenhar i tjänsteskrivelser, 2010-04-13 och 2010-05-03, framfört att det inte

ansågs finnas tillräckligaskäl att inrätta en inhägnadhundrastgård i varkenBrastad eller
Lysekildå det i områdena finns gott om promenadstigaroch grönytor (naturliga
rekreationsområden)som lämpar sig väl för rastning av hundar. Kommunstyrelsens
ledningsutskottbeslutade,2010-05-19 att återremittera ärendet tillkommunlednings-
kontoret för kompletterandeutredning.

Utvecklingsenhetenlorarstår i sin tidigarebedömningom att det inte finns tillräckligaskäl att
inrätta inhägnade rastgårdar i Brastad och Lysekildå det finns gott om promenadstigai'och
naturliga rekreationsområdensom mycketväl lämpar sig för rastningav hundar.

Anläggningskostnadenför en mindre hundrastgårdbedömsuppgå till70 å 100 tkr. Den
tillkommandedriftkostnadenför anläggningenbedömsuppgå till20 á 30 tkr/år och
innefattartillsyn, städningoch enklareunderhållsåtgärder.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-09-11

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt det inom beñntliga ramar inte kan prioriteras att anlägga
inhägnadehundrastgårdar i varkenBrastad eller Lysekil.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktigeför kännedom
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§158

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER,sJönoosrjoLicv,AVsEENDELYSEKILS
KOMMUNS UPPLÃTEISERAVMARKFOR FORRÃD (SJOBODAR
Dnr: LKS 2008-100-220

Under år 2007 påbörjades ett kommunövergripandearbetemed syfte att ta fram en
gemensam policy för planläggning och bygglovhandläggningsamt tillsynoch ingripandevad
avser sådana förrådsbyggnadervilkaallmänt benämnssjöbodar. Representanter från
Strömstads, Tanums, Sotenäs, Lysekilsoch Munkedals kommuner deltog i arbetsgruppen.
I Lysekilskommun godkändes "Förslag tillsjöbodspolicy för Lysekilskommun” i miljö-och
byggnadsnämndenden 2008-01-31, vilkendärefter antogs av kommunfullmäktigeden
2008-04-03.
Motivet tillatt ta fram en sjöbodspolicyvar en ökande användningav Sjöbodar för annat
ändamålän förråd, och att markenrunt sjöbodarna i ökande omfattningprivatiseradespåbekostnadav det rörliga friluftslivetoch allmänhetens tillträdetillstrandområden.
Målsättningenmed policyn var att inom en bestämdram förenklabeslutsprocessenkringSjöbodar, och att därigenom uppnå en mer konsekventbehandlingav sjöbodsfrågorna.
Grundförutsättningen är att en sjöbod skall användas som förråd och att den inte får inredas
för någon form av bostadsändamål.För att klargöra när en sjöbod övergått tillen annan
användningföreslås införandetav ett poängsysteni där olika åtgärder/föremålges olika
poäng. Om summan av de i en sjöbod uppnådda poängen uppgår tillfem eller mer, ska krav
ställas på åtgärder innan nytecknande/överlåtandeav avtal genomförs.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-09

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet noterar upprättade tillämpningsföreskrifterför sjöbodspolicyn.
Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

 
JUSTERING Sign: 4,4, gâ/



LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2013-10-16 6 (15)

§ 159

ÖVERLÄTELSEAVARRENDEAVTALAVSEENDEVINDKRAFFXTERKINOM

FASTIGHETENSLÄTINA 1:61
Dnr: LKS 2013-270-261

Lärbo SPW AB har arrende för tre styckenvindkraftverkbelägna inom fastigheterna
Humlekärt* 3:13 och Slättna 1: 61. S48 i SverigeABhar köpt vindkraftverketbeläget på Slättna
1: 61 av Lärbo SPW AB och önskar nu överta arrendeavtaletfrån denne part.

Arrendetidenär 25 år räknat från 2009-01-01 med en arrendeavgiftpå 4 % av

bruttoproduktionsintäkterna.Ett förslag tillöverlåtelseaxrtal har upprättats mellan S48 i

Sverige AB och Lysekilskommun som innebäratt S48 i Sverige AB tar över alla rättigheter
och skyldighetersom är förenade med arrendeavtalet.

Beslutsunderlag

Samahällsbyggnadsfötvaltningenstjänsteskrivelse 2013-09-10

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottetbeslutaratt godkänna upprättat överlåtelseaxrtal mellan S48 i SverigeAB

och Lysekilskommun avseende anläggningsarrendeinom del av fastigheten Slättna 1:61.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförxraltningen
S48 i Sverige AB
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§ 160

ANGÖRING ÖSTERSIDAN- TILLÄGGSPLATSFÖR FÄRJAN s0M KÖR FÖR
VÄSTFRAFIK
Dnr: LKS 2013-277-042

Hamnförvaltningenhar begärt in anbud på ombyggnadav tilläggsplatsför fartyget Carl
Wilhelmsonpå Östersidan Fiskebäckskil.Hamnchefen redogör för lämnade anbud.
Kontakt i ärendet kommer att tas med Västrañk.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt anteckna informationentillprotokolletsamt att behandla
ärende i ekonomiutskottet22 oktober.

Beslutet skickastill

Hamnchefen
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§ 161

TIMTAXAFÖR MILJÖNÃMNDENI MELLERSTA BOHUSLÄNS VERKSAMHET
2014.
Dnr: LKS 2013-346-406

Miljönämndeni mellersta Bohuslän föreslår i ett beslutatt taxorna för tillsynhöjs för 2014.
En ambitionsom våglettnämnden är att ha samma taxenivå i samtliga tre kommunersamt

kostnadstäckningför tillsynstiden.

Den av Miljönämndenföreslagnahöjningen innebärför Lysekilsdel att timtaxan för

livsmedelstillsynhöjs från 853 kr per timmetill1130 kr. För övrig tillsyn föreslås en höjning
av avgiften från 803 kr per timme till920 kr. Timavgiften är beroendeav hur stor del av

tillsynensom kan debiteras.Totalt bedömsden föreslagnahöjningenmedföra en ytterligare
intäkt på ca 400 tkr per år, för det totala tillsynsbehovet.

Tillsynenöver miljöbalkensmil. område bör enligt regeringen som huvudprincip vara

avgiftsñnansierad.För livsmedelskontrollenär däremot full avgiftsfinansieringtvingande
enligt lagstiftningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbjrggnadsfönraltningenstjänsteskrivelse 2013-10-05

Ledningsutskottets förslag tilllcommunfullmälctige

Kommunfullmäktigefastställertimavgiften inom miljönämndensverksamhettill 1 130 kr per
timme för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagenoch till920 kr per timme för övrig tillsyn
för 2014

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 162

ANSL§G_2o14 SAMT FINANSIERINGSFÖRPELNINGSPRINCIPFÖR
MILJONAMNDEN I MELLERSTABOHUSLAN
Dnr: LKS 2013-284-041

Beslut togs i de tre samverkandekommunernaunder 2012 att inrätta en gemensam
Miljönämndunder Kommunfullmäktige i Sotenäs. Personalen från de tre kommunerna
samlades i en miljöenheti Sotenäs.

Beslutet innebar också att anslaget för 2013 skullevara det samma som under 2012. Under

2013 skulle nya fördelningsprinciper tas fram. Anslagen under 2013 innebär att Sotenäs
betalarmest och Lysekilminst (per invånare) tillden gemensammanämnden. Måletvar att

hitta ett rättvist fördelningssystem.

För budgetåret 2014 har Miljönämndeni mellersta Bohuslän lämnat in ett förslag som

innebär höjda anslag.

En fördelningsprincip föreslås enligt grundformeln:
K = g + B x kr/invânare.
Denna är baseradpå dels en del (g) som är lika för alla tre kommunerna,dels en del (B) som

berorav invånarantal. (K) är summan av kommunbidragoch taxeintäkter. Respektive
kommunkan då tex. sänka kommunbidragetgenom att höja taxan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-10-05

Ledningsutskottets förslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigefastställerföreslagen intäktsfördelningsprincip för miljönämndens
verksamhet.

Kommunfullmäktigei Lysekilfastställerkommunbidragetför Miljönämndensverksamhet
2014 till1 863 tkr.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 163

IOO-ÅRSJUBILEETAVGRUNDSUNDSKANALENSBYGGNATION
Dnr: 2013-202-439

I ett brev från Skaftö Öråd uppmärksammaskommunen på att det nästa år är 100 år sedan
Grundsundskanalenbörjadebyggas. Detta anser föreningen bör uppmärksammasgenom
jubileumsfirande.Inom föreningen har man bildaten arbetsgruppsom har börjat skissa på
olika aktiviteter. Skaftö Oråd villnu veta om och i så fall på vilketsätt kommunenkan
medverka i genomförandetav jubileet.

Lysekilskommun instämmer i attdetta är en händelse att uppmärksamma,och ser mycket
positivt på initiativet från Skaftö Oråd. Lysekilskommun är positiv tillatt, utifrån tillgängliga
personella resurser, stötta föreningen med evenemanget.

Skrivelsen har varit ute på remiss tiilnäringsliveenhetenoch bildningsförvaltningen.

Beslutunderlag

Skrivelse från Skaftö Öråd
Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2013-06-17
Bildningsfönraltningenstjänsteskrivelse 2013-08-29
Bildningsnåmndensarbetsutskottsprotokoll 2013-10-01, § 67

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt stödja Skaftö Öråd med personella resurser.

Beslutet skickastill

Skaftö Öråd
Näringslivsenheten
Bildningsförvaltningen
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§ 164

LÖNESAMVERKAN1 SOTENÄS,MUNKEDALOCH LYSEKILSKOMMUNER -

INFORMATION
Dnr: LKS 2012-270-106

De fem kommunerna i norra Bohuslän träffade i augusti2008 en principöverenskommelse
om ökad samverkan inom ett antal verksamhetsområden.Därefter har Sotenäs, Munkedals
och Lysekilskommuner intensiñerat arbetet inom tre områden; IT-drift, Miljö-samverkan
samt lönefunktionen.IT-samverkanär satt i drift genom en gemensam nämnd i Lysekils
kommuns organisation. Miljösamverkanhar fått sin placeringi Sotenäs, medan
lönefunktionenfår sin bas i Munkedal. Det nu aktuella förslaget innebär organisatoriskt
samgående mellan löneenheterna i Lysekil,Munkedal och Sotenäs. Möjlighet finns att senare

utvidga samarbetetmed ytterligare kommuner. Utredningensom genomförts poängterar
nyttan av Samgåendet eftersom det ger minskad sårbarhet, högre kompetens, bättre
resursutnyttjande och kommer på sikt att leda tilleffektivitetsvinster.

Beslutsunderlag

Slutrapport gemensam lönefunktion,Sotenäs, Munkedal och Lysekilskommuner
Förslag tillsainverkansavtalför den gemensamma lönenämnden
Förslag tillreglementeför den gemensamma lönenämnden

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetställer sig positiva tillförslaget och att ärendetberedsytterligare inför
beslut i kommunstyrelsen.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 165

TERTIALRAPPORTAUGUSTI 2013 FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Administrativachefen föredrar tertialrapporten för kommunstyrelsensxrerksamheter.

Beslutsunderlag

Tertialrapportjanuari -»« augusti 2013

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet har tagit del av rapporten och överlämnarden tillkommunstyrelsen för
redovisning.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 166

TILLÄGGSANSLAGMAGNA CURA

Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§167

FÖRLÄNGNINGAVAVTALOM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKENFÖR
KOMMUNINNEVÄNARESOM FYLLT75 ÅR
Dnr: LKS 2013-354-014

Lysekilskommun införde fria resor för kommuninnevänares01n fyllt 75 år i kollektivtrafiken
2011-07-01. Kommunens avtal med Västtrafikutgår 2013-12-31. Västtrafikhar i skrivelse
2013-09-25 redogjort för förutsättningarna för en förlängning av gällande avtalüoilaga).Det
är kommunensambitionatt teckna ett nytt avtal med Västtrafikomfattandedenna grupp.

Kommunens årliga kostnad för nuvarandeavtal uppgår tillca 410 tkr.
Med början år 2014 kommer nuvarande registrerade kort att börja bytas ut vilketår 2014medför en engångskostnadpå ca 110 tkr.

I den budgetram som tilldelatskommunstyrelsen införbudget 2014 kan ñnnas utrymme för
en förlängning. Kommunledningskontoretär fn. tveksammatillom den tillkommande
kostnaden för ny laddning av befintligakort kan täckas inom nuvarandebudgetramar.Arbetetmed detaljbudgeten har inte slutförts.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-10-10

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen
Kommunstyrelsenbeslutaratt teckna nytt avtal med Västtrafikom fria resor i
kollektivtrafikenför kommuninnevånaresom fyllt 75 år att gälla from. 2014-01-01.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 168

MEDBORGARFÖRSLAGOM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKENFÖR
KOMMUNINNEVÅNARESOM FYLLT65 ÄR
Dnr: LKS 2013-08-530

Ett medborgarförslaghar inkommit 2013-01-08där man föreslagit, att alla kommun-
innevånaresom fyllt 65 år ska få fria resor inom kollektivtrafiken.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnatmedborgarförslagettillkommunstyrelsen
för besvarande.

Lysekilskommun införde fria resor för kommuninnevånaresom fyllt 75 år i kollektivtrafiken
2011-07-01. Kommunensavtal med Västtrafikgår ut 2013-12-31. Kommunens årliga kostnad
för detta erbjudande uppgår tillca 410 tkr. Det år kommunensambitionatt teckna ett nytt
avtal med Västtrafikomfattandedenna grupp. Med början år 2014 kommer nuvarande
registrerade kort att börja bytas ut vilketår 2014 medför en engångskostnadpå ca 110 tkr.

En försiktig bedömningär att om man skulle bifallamedborgarförslagetskulle kommunens
kostnader årligen öka med ca 400 tkr. Tilldetta kommer den kostande som initialt uppstår
vid utfärdandet av nya kort (105 kr/kort). Med hänvisning tillden budgetram som kommun-
styrelsen arbetarmed inför budget 2014 saknas utrymme för denna kostnadsökning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-01-08
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-01-19,§ 7
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-10-10

Förslagtillbeslutpå sammanträdet

Roland Karlsson (FP): att komplettera ärendet med yttrandet från folkhälsosamordnaren.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ledningsutskottetkan ställa sig bakom Roland Karlssons förslag om att
komplettera ärendet med yttrandet från folkhälsosamordnarenoch finner att
ledningsutskottetbifallerförslaget.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottetbeslutaratt översända ärendet tillfolkhälsosamordnarenför yttrande.
Beslutet skickastill

Folkhälsosamordnaren
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