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  ANSLAGSBEVIS: 
 
Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2014-01-15 Justeringsdatum: 2014-01-22 

Anslagsdatum: 2014-01-22  Anslagets nedtagande: 2014-01-14 

Bevis om tillkännagivande av justering: ……………………………………… 

Sammanträdestid: 2014-01-15 Kl. 09.00-11.30   
 
 

Lokal: Borgmästaren, stadshuset Lysekil 

Beslutande 
Ledamöter: 

 
Ersättare: 

Mats Karlsson (M), ordf.  
Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf  
Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP)  
ersätter Roland Karlsson (FP) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Margareta Lundqvist (S)  
Richard Åkerman (M), ersätter  
Kent Olsson (M) 

Inge Löfgren (MP) 
Yngve Larsson (FP)  
Ann-Charlotte Strömwall (FP) 
Christer Hammarqvist (C) 
Yngve Berlin (K) 
 
Tjänstemän: 
 
Lena Fischer, kommunchef 
Ola Ingevaldson, administrativ chef 
Michael Johansson, näringslivschef, § 2 
Lars-Erik Knutsson, t.f. ekonomichef, § 11 

Bo Göthesson (S), §§ 3-16 
Christina Gustafson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Fredrik Christensson (C) 
Per-Gunnar Ahlström (K) 
 
 
 

Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 
Paragrafer: 
 

1-16 

Sekreterare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Mats Karlsson 

Justerare: 
 
 

 
………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 
 

 
 
 

………………………………………………………. 
Ann-Charlotte Strömwall 
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 1 
 
INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENS RAPPORT ÖVER EJ 
VERKSTÄLLDA BESLUT 3:E KVARTALET 2013 
Dnr:  LKS 2013-451-701 
 
Individ- och myndighetsnämnden har upprättat rapport till socialstyrelsen över ej 
verkställda beslut 3:e kvartalet 2013. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Individ- och myndighetsnämndens beslut 2013-11-19, § 330 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2013-11-21, § 127 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antecknar redovisningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 1

INDIVID_-_OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORT ÖVEREJ
VERKSTALLDABESLUT 3:E KVARTALET2013
Dnr: LKS 2013-451-701

Individ-och myndighetsnämndenhar upprättat rapport tillsocialstyrelsen över ej
verkställdabeslut3:e kvartalet 2013.

Bestlutsunderlag

Individ-och myndighetsnämndensbeslut2013-11-19,§ 330
Vård- och omsorgsnämndensbeslut2013-11-21, § 127

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeantecknar redovisningen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 2 
 
NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN 
Dnr: LKS 2012-385-141 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20, § 216 att bifalla en inkommen motion 
från Ronald Rombrandt om framtagande av en näringslivsstrategi. Samtidigt 
beslutade fullmäktige att näringslivsstrategin ska fastställas i kommunfullmäktige. 

Näringslivsenheten började under 2012 arbete med att ta fram en näringslivsstrategi. 
Arbetet intensifierades i maj 2012 då det hölls en stor näringslivsträff där bland annat 
ordförande för Västsvenska Handelskammaren Finn Johnsson deltog. I nära 
samarbete med såväl Näringslivscentrum i Lysekil (NLC) och Svenskt näringsliv har 
näringslivsdialoger därefter anordnats i alla kommundelar i syfte att få ett relevant 
underlag för en ny näringslivsstrategi. Synpunkterna från alla dessa sammankomster 
har legat till grund för ett utkast till ny näringslivsstrategi som presenterades för 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-10-30.  

Näringslivsstrategin gick därefter ut på remiss till samtliga företag med e-postadress i 
kommunens register, Svensk Handel (Lysekil), Företagarna, Västsvenska 
Handelskammaren och NLC. Inkomna synpunkter analyserades och resulterade i en 
omarbetning av strategin för att bättre tillvarata de åsikter och förslag som kom in. 

Strategin består av tre definierade delar vilket gör att dessa kan aktualiseras vid 
behov, antingen var för sig eller alla samtidigt: 

1. Visionsdel (lång sikt) 

2. Måldel (medellång sikt) 

3. Handlingsplan (kort sikt) 

Handlingplanen har under hösten 2013 upprättats i nära samarbete med styrelsen för 
NLC. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-01-04 med förslag till näringslivsstrategi. 
 
Yrkanden 
 
Christer Hammarqvist (C): Att under infrastruktur lägga till väg 162, sträckan 
Hallinden-Gläborg. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till Christer Hammarqvist tilläggsyrkanden samt att 
lägga till Lysekilsbanan under rubriken infrastruktur.  
 
Margareta Lundqvist (S): Att orden barnomsorg/förskola läggs till under 
förutsättningar som krävs i utvecklingsområdet. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Christer Hammarqvist m.fl. tilläggsyrkande om att 
under infrastruktur lägga till väg 162, sträckan Hallinden-Gläborg och finner att 
kommunsstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johansson (S) tilläggsyrkande om att 
lägga till Lysekilsbanan under rubriken infrastruktur och finner att 
kommunsstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 
 

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen
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Justerare:

§2

NÄRINGSLIVSSTRATEGIFÖR LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2012-385-141

Kommunfullmäktigebeslutade2012-12-20, § 216 att bifallaen inkommenmotion
från Ronald Rombrandtom framtagandeav en näringslivsstrategi. Samtidigt
beslutadefullmäktige att näringslivsstrateginska fastställas i kommunf11llmäktige.
Näringslivsenhetenbörjade under 2012 arbetemed att ta fram en näringslivsstrategi.
Arbetet intensifierades i maj 2012 då det hölls en stor näringslivsträffdär bland annat
ordförande för VästsvenskaHandelskammarenFinn Johnsson deltog. I nära
samarbetemed såväl Näringslivscentrum i Lysekil(NLC) och Svensktnäringslivhar
näringslivsdialogerdärefter anordnats i alla kommundelar i syfte att få ett relevant
underlag för en ny näringslivsstrategi. Synpunkternafrån alla dessa sammankomster
har legat tillgrund för ett utkast tillny näringslivsstrategisom presenterades för
Kommunstyrelsens ledningsutskott2012-10-30.

Näringslivsstrategingick därefter ut på remiss tillsamtliga företag med e-postadress i
kommunens register, Svensk Handel (Lysekil),Företagarna,Västsvenska
Handelskammarenoch NLC. Inkomnasynpunkter analyseradesoch resulterade i en

omarbetningav strategin för att bättre tillvaratade åsikter och förslag som kom in.

Strategin bestårav tre definieradedelar vilketgör att dessa kan aktualiserasvid
behov,antingen var för sig eller alla samtidigt:

1. Visionsdel (lång sikt)
2. Måldel (medellång sikt)
3. Handlingsplan (kort sikt)

Handlingplanenhar under hösten 2013 upprättats i nära samarbetemed styrelsen för
NLC.

Bestlutsunderlag

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-01-04 med förslag tillnäringslivsstrategi.

Yrkanden

Christer Hammarqvist (C): Att under infrastruktur lägga tillväg 162, sträckan
Hallinden-Gläborg.

Jan-OlofJohansson (S): Bifall tillChrister Hammarqvist tilläggsyrkandensamt att
lägga tillLysekilsbananunder rubriken infrastruktur.

Margareta Lundqvist (S): Att orden barnomsorg/förskolaläggs tillunder
förutsättningar som krävs i utvecklingsområdet.

Proposition

Ordförande ställerproposition på Christer Hammarqvistm.fl. tilläggsyrkandeom att
under infrastruktur lägga tillväg 162, sträckan Hallinden-Gläborgoch finneratt
kommunsstyrelsenbifallertilläggsyrkandet.

Ordförande ställerproposition på Jan-OlofJohansson (S) tilläggsyrkandeom att
lägga tillLysekilsbananunder rubriken infrastrukturoch finneratt
kommunsstyrelsenbifallertilläggsyrkandet.

Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Ordförande ställer proposition på Margareta Lundqvist (S) tilläggsyrkande om att 
orden barnomsorg/förskola läggs till under förutsättningar som krävs i 
utvecklingsområdet och finner att kommunsstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsstrategin för Lysekils kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Ordförande ställerproposition på Margareta Lundqvist (S) tilläggsyrkandeom att
orden barnomsorg/förskola läggs tillunder förutsättningar som krävs i
utvecklingsomrädetoch finneratt kommunsstyrelsenbifallertilläggsyrkandet.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta näringslivsstrateginför Lysekilskommun.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 3 
 
DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:283, FISKEBÄCKSKIL, 
LYSEKILS KOMMUN – BESLUT OM GODKÄNNANDE 
Dnr: LKS 2012-305-214 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Rådhuset Arkitekter tagit fram 
ett förslag till detaljplan för fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:283, vilket är fastigheten 
för kaptenshuset Lyckan.  
 
Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten för bostadsändamål samt att 
pröva möjligheten för en delning av fastigheten så att två nya bostadstomter med 
byggrätt kan skapas. Den gällande detaljplanen har inte genomförts vad gäller 
bildandet av kulturreservat. Syftet är därför också att ge det befintliga kaptenshuset 
Lyckan planbestämmelser som ger ett bättre skydd åt byggnadens 
kulturhistoriskavärden än vad beteckningen Q ger idag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-11, med bilagor 
 
Yrkanden 
 
Inge Löfgren (MP): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Skaftö-Fiskebäck 1:283, 
upprättad 2013-10-10, och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande 
enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§3

DETALJPLANFÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:283, FISKEBÄCKSKIL,
LYSEKILSKOMMUN - BESLUT OM GODKANNANDE
Dnr: LKS 2012-305-214

Samhällsbyggnadsförvaltningenhar i samarbetemed RådhusetArkitektertagit fram
ett förslag tilldetaljplan för fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:283, vilketär fastigheten
för kaptenshuset Lyckan.

Syftet med detaljplanenär att planlägga fastigheten för bostadsändamålsamt att
pröva möjligheten för en delning av fastigheten så att två nya bostadstomter med
byggrätt kan skapas. Den gällande detaljplanenhar inte genomförts vad gäller
bildandetav kulturreservat. Syftet är därför också att ge det befintligakaptenshuset
Lyckan planbestämmelsersom ger ett bättre skydd åt byggnadens
kulturhistoriskavärden än vad beteckningenQ ger idag.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-12-11, med bilagor

Yrkanden

Inge Löfgren (MP): Bifall tillförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna detaljplan för Skaftö-Fiskebäck1:283,
upprättad 2013-10-10, och överlämna den tillkommunfullmäktigeför antagande
enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna granskningsutlåtandet.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 4 
 
SVAR PÅ REMISS ANGÅENDE ÖVERSYN OCH REVIDERING AV RIKS-
INTRESSEOMRÅDE FÖR FRILUFTSLIVET I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 
Dnr: LKS 2013-771-439 
 
Länsstyrelsen har i uppdrag att lämna underlag till Naturvårdsverket med 
översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden som 
kan varar av riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelserna ska lämna underlagen i 
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Det långsiktiga behovet av tätortsnära 
natur ska särskilt beaktas. Efter avslutad remittering ska Länsstyrelsen med hänsyn 
till inkomna synpunkter överlämna sitt förslag över riksintresseområdena till 
Naturvårdsverket. I den utsända remissen föreslås inga förändringar för 
riksintresseområdena i Lysekils kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-19. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag angående översyn 
och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län. 
 
Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§4

SVARPÅ REMISS ANQÅENDE ÖVERSYNOCH__REVIDEBINGAVRIK§-
INTRESSEOMRÅDEFOR FRILUFTSLIVET1 VASTRAGOTALANDS LAN
Dnr: LKS 2013-771-439

Länsstyrelsen har i uppdrag att lämna underlag tillNaturvårdsverketmed
översiktligabedömningarav nuvarandeoch eventuellt tillkommandeområden som

kan varar av riksintresse för friluftslivet.Länsstyrelsernaska lämna underlagen i
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.Det långsiktigabehovetav tätortsnära
natur ska särskiltbeaktas.Efter avslutad remittering ska Länsstyrelsen med hänsyn
till inkomnasynpunkteröverlämnasitt förslag över riksintresseområdenatill
Naturvårdsverket. I den utsända remissen föreslås inga förändringarför
riksintresseområdenai Lysekilskommun.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2013-12-19.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenhar inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag angående översyn
och revideringav riksintresseområdeför friluftsliveti Västra Götalands län.

Beslutet skickastill

Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen,planenheten
Miljönämndeni mellersta Bohuslän

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 5 
 
ETT ENAT BOHUSLÄN – AVSIKTSFÖRKLARING KRING 
BESÖKSNÄRINGEN 
Dnr: LKS LKS 2013-417-841 
 
Bohuslän är en av fem nationella destinationer utvalda av Tillväxtverket. I projektet 
”Bohuslän på export – Sverige och utlandet” ska riktade insatser stärka Bohusläns 
nationella och internationella konkurrenskraft. 
 
Under 2013 har diskussioner förts med Bohusläns kommuner om förutsättningarna 
för en gemensam avsiktsförklaring kring besöksnäringen i Bohuslän.  
 
Förslaget till avsiktsförklaringen är kommunernas överenskommelse om att arbeta 
tillsammans för utveckling av besöksnäringen. I avsiktsförklaringen tydliggör 
kommunerna den politiska viljan och den övergripande inriktningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-01-08 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaringen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet 
får underteckna avsiktsförklaringen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektet Ett enat Bohuslän 
Elsie Hellström, tillväxt Bohuslän 
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§5

E'IT ENAT BOHUSLÄN - AVSIKTSFÖRKLARINGKRING
BESÖKSNÄRINGEN
Dnr: LKS LKS 2013-417-841

Bohuslän är en av fem nationelladestinationerutvalda av Tillväxtverket.I projektet
"Bohuslän på export - Sverige och utlandet" ska riktade insatser stärkaBohusläns
nationellaoch internationellakonkurrenskraft.

Under 2013 har diskussionerförts med Bohusläns kommunerom förutsättningarna
för en gemensam avsiktsförklaringkringbesöksnäringeni Bohuslän.

Förslaget tillavsiktsförklaringenär kommunernasöverenskommelseom att arbeta
tillsammansför utvecklingav besöksnäringen.I avsiktsförklaringentydliggör
kommunernaden politiskaviljanoch den övergripande inriktningen.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2014-01-08

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna avsiktsförklaringen.

Kommunstyrelsenbeslutaratt kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrädet
får underteckna avsiktsförklaringen.

Beslutet skickastill

ProjektetEtt enat Bohuslän
Elsie Hellström, tillväxtBohuslän

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 6 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR 
KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR 
Dnr: LKS 2013-08-530 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2013-01-08 där man föreslagit, att alla 
kommuninnevånare som fyllt 65 år ska få fria resor inom kollektivtrafiken.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Ledningsutskottet beslutade att återremitterade ärendet 2013-10-16 till 
folkhälsosamordnaren för yttrande.  
 
Om man införde fri kollektivtrafik redan från 65 års ålder skulle troligen 
förutsättningarna för gemenskap och delaktighet öka, framför allt för grupper med 
låg pension/inkomst. Antaganden kan också göras om att fler skulle bli (fysiskt) 
aktiva, men det finns inga vetenskapliga belägg, studier eller hälsoekonomiska 
beräkningar som stärker dessa antaganden. 
 
Lysekils kommun införde fria resor för kommuninnevånare som fyllt 75 år i 
kollektivtrafiken 2011-07-01. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-06, § 176 att 
teckna nytt avtal med Västtrafik om fria resor i kollektivtrafiken för kommun-
innevånare som fyllt 75 år. En försiktig bedömning är att om man skulle bifalla 
medborgarförslaget skulle kommunens kostnader årligen öka med ca 400 tkr. Med 
hänvisning till den budget som kommunstyrelsen har till sitt förfogande 2014 saknas 
det utrymme för denna kostnadsökning. 
 
Bestlutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-01-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-01-19, § 7 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10 
Ledningsutskottets protokoll 2013-10-16, § 168 
Folkhälsosamordnarens tjänsteskrivelse 2013-12-30 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets 
yttranden att avslå medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställarna 
Kommunledningskontoret 
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§6

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

Ett medborgarförslaghar inkommit2013-01-08där man föreslagit, att alla
kommuninnevånaresom fyllt 65 år ska få fria resor inom kollektivtrafiken.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnatmedborgarförslagettill
kommunstyrelsen för besvarande.

Ledningsutskottetbeslutadeatt återremitterade ärendet 2013-10-16till
folkhälsosamordnarenför yttrande.

Om man införde fri kollektivtrafikredan från 65 års ålder skulle troligen
förutsättningarna för gemenskap och delaktighet öka, framförallt för grupper med
låg pension/inkomst.Antaganden kan också göras om att flerskullebli (fysiskt)
aktiva, men det finns inga vetenskapligabelägg,studier eller hälsoekonomiska
beräkningarsom stärkerdessa antaganden.

Lysekilskommun införde fria resor för kommuninnevånaresom fyllt 75 år i
kollektivtrafiken2011-07-01. Kommunstyrelsenbeslutade2013-11-06,§ 176 att
teckna nytt avtal med Västtrafikom fria resor i kollektivtrafikenför kommun-
innevånaresom fyllt 75 år. En försiktig bedömningär att om man skullebifalla
medborgarförslagetskulle kommunenskostnaderårligen öka med ca 400 tkr. Med
hänvisningtillden budget som kommunstyrelsenhar tillsitt förfogande 2014 saknas
det utrymme för denna kostnadsökning.

Bestlutsunderlag

Medborgarförslag 2013-01-08
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-01-19,§ 7
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2013-10-10
Ledningsutskottets protokoll 2013-10-16, § 168
Folkhälsosamordnarenstjänsteskrivelse 2013-12-30

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisningtillkommunledningskontorets
yttranden att avslåmedborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Förslagsställarna
Kommunledningskontoret

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 7 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM INSTALLATION AV TRÅDLÖST INTERNET 
(WLAN) PÅ LYSEKILS STADSBIBLIOTEK 
Dnr: LKS 2008-484-889 
 
I ett medborgarförslag från 2008-11-03 har det föreslagits att ett trådlöst Internet 
installeras på Lysekils stadsbibliotek. Kommunfullmäktiges ordförande remitterade 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
När det gäller ovanstående medborgarförslag så är installationen genomförd. 
Trådlöst Internetet på Lysekils stadsbibliotek har varit igång sedan 1 juli 2010 enligt 
kommunens IT-enhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2008-11-03 
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-11-13, § 163  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunledningskontorets 
skrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§7

MEDBORGARFÖRSLAGOM INSTALLATIONAVTRÅDLÖST INTERNET
(WLAN) PÅ LYSEKILSSTADSBIBLIOTEK
Dnr: LKS 2008-484-889

I ett medborgarförslagfrån 2008-11-03 har det föreslagits att ett trådlöst Internet
installeraspå Lysekilsstadsbibliotek.Kommunfullmäktigesordförande remitterade
medborgarförslagettillkommunstyrelsenoch bildningsnämnden.

När det gäller ovanståendemedborgarförslagså är installationengenomförd.
Trådlöst Internetetpå Lysekilsstadsbibliotekhar varit igång sedan 1 juli 2010 enligt
kommunens IT-enhet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2008-11-03
Kommunfullmäktigesprotokoll 2008-11-13, § 163
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisningtillkommunledningskontorets
skrivelse anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2014-01-15 

  10 (18) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 8 
 
REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I MELLERSTA 
BOHUSLÄN 
Dnr: 2014-07-100 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslår att 
värdkommunen har ordförandeskapet och därför föreslås att Miljönämnden i 
mellersta Bohusläns reglemente revideras så att det i § 10 under Miljönämndens 
arbetsformer ändras så att -  
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs på 4 år. 
 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan 
de två övriga kommunerna." 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, § 10, enligt följande: 
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden. 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag skall rotera mellan de 
två övriga kommunerna." 
 
Denna förändring gäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals 
kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 8

REVIDER__INGAVREGLEMENTEFÖR MILJÖNÄMNDENI MELLERSTA
BOHUSLAN
Dnr: 2014-07-100

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslår att
värdkommunenhar ordförandeskapet och därför föreslås att Miljönämndeni
mellersta Bohusläns reglementerevideras så att det i § 10 under Miljönämndens
arbetsformerändras så att -

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs på 4 år.

Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan
de två övriga kommunerna."

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt revidera reglementeför Miljönämndeni mellersta
Bohuslän, § 10, enligt följande:

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden.
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag skall rotera mellan de
två övriga kommunerna."

Denna förändringgäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals
kommuner fattar motsvarandebeslut.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 9 
 
REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR GEMENSAM LÖNENÄMND 
SOTENÄS, MUNKEDALS OCH LYSEKILS KOMMUNER 
Dnr: LKS 2012-270-106 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslår att 
värdkommunen har ordförandeskapet och därför föreslås att den gemensamma 
lönenämnden för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner reglemente revideras 
så att det till i § 7 Lönenämndens sammansättning, tilläggs: 
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden. 
 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två 
övriga kommunerna." 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för den gemensamma 
lönenämnden för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner reglemente revideras 
så att det till i § 7 Lönenämndens sammansättning, tilläggs: 
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden. 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två 
övriga kommunerna." 
 
Denna förändring gäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals 
kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§9

REVIDIÃRINGAVREGLEMENTEFÖR GEMENSAM LÖNENÄMND
SOTENAS,MUNKEDAISOCH LYSEKILSKOMMUNER
Dnr: LKS 2012-270-106

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslår att
värdkommunenhar ordförandeskapet och därför föreslås att den gemensamma
lönenämndenför Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner reglementerevideras
så att det till i § 7 Lönenämndenssammansättning,tilläggs:

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden.

Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två
övriga kommunerna."

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt revidera reglementeför den gemensamma
lönenämndenför Sotenäs, Munkedals och Lysekilskommuner reglementerevideras
så att det till i § 7 Lönenämndenssammansättning,tilläggs:

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs för mandatperioden.
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa föreslås rotera mellan de två
övriga kommunerna."

Denna förändringgäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals
kommuner fattar motsvarandebeslut.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 10 
 
NAMNBYTE SAMT REVIDERING AV REGLEMENTE FÖR GEMENSAM 
IT-NÄMND (F.D. GEMENSAM SERVICENÄMND) 
Dnr: LKS 2014-12-100 
 
Frågan om ordförandeskapet för de gemensamma nämnderna har diskuterats i 
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen. Gruppen föreslår att den 
gemensamma servicenämnden namnändras till IT-nämnd samt att värdkommunen 
har ordförandeskapet och därför föreslås att reglementet revideras så att § 11 
förändras enligt följande -  
 
"Värdkommunen står för ordförandeskapet och ordförande väljs på 4 år. 
 
Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan 
de två övriga kommunerna." 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-13 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma servicenämnden namnändras till 
gemensam IT-nämnd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar av reglementet för 
den gemensamma IT-nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna förändringar ska träda i kraft fr.o.m. 
2014-04-01. 
 
Denna förändring gäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals 
kommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 10

NAM_1_\lBYTESAMT REVIDERINGAVREG_I_1EMENTEFÖR GEMENSAM
IT-NAMND (F.D. GEMENSAM SERVICENAMND)
Dnr: LKS 2014-12-100

Frågan om ordförandeskapet för de gemensammanämndernahar diskuterats i
kommunalråd/oppositionsråd/kommunchefsgruppen.Gruppen föreslår att den
gemensammaservicenämnden namnändrastillIT-nämnd samt att värdkommunen
har ordförandeskapet och därför föreslås att reglementetrevideras så att § 11
förändras enligt följande -

"Värdkommunenstår för ordförandeskapet och ordförande väljs på 4 år.

Nämnden utser 1:e och 2:e vice ordförande och dessa uppdrag föreslås rotera mellan
de två övriga kommunerna."

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-13

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt den gemensammaservicenämnden namnändrastill
gemensam IT-nämnd.

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna föreslagnarevideringarav reglementetför
den gemensamma IT-nämnden.

Kommunfullmäktigebeslutaratt föreslagnaförändringarska träda i kraft fr.o.m.
2014-04-01.

Denna förändringgäller under förutsättning att både Sotenäs och Munkedals
kommunerfattar motsvarandebeslut.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 11 
 
REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL 
Dnr: LKS 2014-04-042 
 
Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande avseende 
intern kontroll för samtliga nämnder i Lysekils kommun och ett nytt reglemente för 
intern kontroll har skapats utifrån gällande kommunallag.  
 
Utifrån det nya förslaget till reglemente har ansvisningar tagits fram för 
genomförande av intern kontroll.  
 
Anvisningarna innehåller gemensam årsplan, blankett för anmälan av intern 
kontrollprogram och blankett för inrapportering av genomförd intern kontroll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-12-09 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ett nytt reglemente för intern kontroll daterat 
2013-12-09. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt 
reglemente för intern kontroll anta förslag till anvisningar daterade 2013-12-09. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Justerare:

§11

REGLEMENTESAMT ANVISNINGARFÖR INTERNKONTROLL
Dnr: LKS 2014-04-042

Ekonomienhetenhar utarbetatförslag för ett gemensamt arbetsförfarandeavseende
intern kontroll för samtliga nämnder i Lysekilskommun och ett nytt reglementeför
intern kontroll har skapats utifrån gällandekommunallag.

Utifrån det nya förslaget tillreglementehar ansvisningartagits fram för
genomförandeav intern kontroll.

Anvisningarnainnehållergemensam ärsplan, blankett för anmälan av intern
kontrollprogram och blankett för inrapportering av genomförd intern kontroll.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2013-12-09

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt anta ett nytt reglementeför intern kontroll daterat
2013-12-09.

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt under förutsättning att kommunfullmäktigeantar nytt
reglementeför intern kontroll anta förslag tillanvisningardaterade 2013-12-09.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2014-01-15 

  14 (18) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 12 
 
INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE OCH 
KOMMUNCHEFEN 
 
Ordförande informerar om: 
 

 Väg 161 – ny sträckning 
 
Kommunchefen informerar om: 
 

 Rekrytering av socialchef och vård- och omsorgschef 

 Utvecklingsplan för Lysekil – information kommer till kommunfullmäktige 

under våren. 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen. 
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§12

INFORMATIONFRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEOCH
KOMMUNCHEFEN

Ordförande informerarom:

0 Väg 161 - ny sträckning

Kommunchefen informerarom:

0 Rekrytering av socialchefoch Vård- och omsorgschef
0 Utvecklingsplanfor Lysekil- infonnationkommer tillkommunfullmäktige

under Våren.

Kommunstyrelsenantecknar informationen.

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 13 
 
DELREGIONAL OLJESKYDDSPLAN VID UTSLÄPP TILL SJÖSS 
Dnr: LKS 2014-19-431 
 
Kommunerna i norra Bohuslän, som har en kuststräcka som till stora delar är 
utpekad som skyddsvärd ur olika aspekter, har utarbetat en gemensam delregional 
oljeskyddsplan. Målsättningen med planen är att kommunerna ska ha beredskap och 
förmåga att bekämpa den olja som eventuellt når land eller är på väg mot land. 
I Sotenäs Lysekil och Munkedals kommuner finns Åbyfjorden samt Gullmarns 
Naturvårdsområde och gränsande mot Uddevalla kommun finns Hafsstensfjorden i 
söder. 
Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser på naturmiljön genom att växt och 
djurliv skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs. 
 
Kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Uddevalla har 
utarbetat en gemensam delregional oljeskyddsplan som har letts av en arbetsgrupp 
med säkerhetssamordnare och räddningspersonal i nära samarbete med 
representanter från berörda förvaltningar och myndigheter.  
Remissinstanser har bl.a. varit Länsstyrelsen, Kustbevakningen, MSB, 
Polismyndigheten i Västra Götaland, Sjöfartsverket samt Hav och 
Vattenmyndigheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnaren 2013-12-13. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den delregionala oljeskyddsplanen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
  

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-01-15

15 (18)

Justerare:

§13

DELREGIONAL OLJESKYDDSPLANVID UTSLÄPPTILLSJÖSS
Dnr: LKS 2014-19-431

Kommunerna i norra Bohuslän, som har en kuststräckasom tillstora delar är
utpekad som skyddsvärd ur olika aspekter, har utarbetaten gemensam delregional
oljeskyddsplan.Målsättningenmed planen är att kommunernaska ha beredskapoch
förmåga att bekämpaden olja som eventuellt när land eller är på väg mot land.
I Sotenäs Lysekiloch Munkedals kommunerfinns Ãbyfjorden samt Gullmarns
Naturvårdsomrädeoch gränsande mot Uddevallakommun finns Hafsstensfjorden i
söder.
Ett utsläpp skulle leda tillstora konsekvenserpå naturmiljöngenom att växt och
djurlivskadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs.

KommunernaStrömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil,Munkedal och Uddevallahar
utarbetaten gemensam delregional oljeskyddsplan som har letts av en arbetsgrupp
med säkerhetssamordnare och räddningspersonali nära samarbetemed
representanter från berörda förvaltningar och myndigheter.
Remissinstanser har bl.a. varit Länsstyrelsen, Kustbevakningen,MSB,
PolismyndigheteniVästra Götaland, Sjöfartsverketsamt Hav och
Vattenmyndigheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnaren 2013-12-13.

Kommunstyrelsensförslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna den delregionala oljeskyddsplanen.

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande:
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§ 14 
 
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2013-12-11 
Ekonomiutskottets protokoll  
Kommunstyrelsens ordförande – nr 1-3/2014 
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr  
Inköpsansvarig – nr 7-25/2013 
Tf. ekonomichef – nr 2/2013 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 15 januari 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive pärm för delegationsbeslut 
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§ 14

ANMÄLANAVDELEGATIONSBESLUT

Anmälan om fattadebeslutenligt delegationertillutskott, vice ordförande samt inom
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdet:

Ledningsutskottets protokoll 2013-12-11
Ekonomiutskottetsprotokoll
Kommunstyrelsens ordförande - nr 1-3/2014
Kommunchefensdelegationer- nr

Administrativechefens delegationer- nr

Inköpsansvarig- nr 7-25/2013
Tf. ekonomichef- nr 2/2013

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsengodkänner redovisningen av de delegationsbeslutsom förtecknas i
protokoll den 15 januari 2014.

Beslutet skickastill

Respektive pärm för delegationsbeslut

Justerare: Utdragsbestyrkande:
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§ 15 
 
ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Protokoll från Lysekils hamn AB och Kolholmarna AB 2013-12-11 
 
Protokoll från Rambo AB 2013-11-07 
 
Protokoll från LysekilsBostäder AB 2013-11-12 
 
Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2013-12-16 
 
Protokoll från Samordningsförbundet Norra Bohuslän 2013-11-01, 2013-11-22 
 
Verksamhetsplan med budget 2014, Samordningsförbundet Norra Bohuslän 
 (LKS 2013-457-041) 
 
Protokoll från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-12-12 
 
Protokoll från folkhälsopolitiska rådet 2013-11-22 
 
Dom från Mark- och miljödomstolen 2013-12-16 gällande detaljplan för vattentornet i 
Rågårdsvik, kommunstyrelsens beslut upphävs. (LKS 2005-423-214) 
 
Protokollsutdrag från bildningsnämnden 2013-12-17, § 118, budget 2014-2016  
(LKS 2013-209-041) 
 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2013-12-18, § 155, detaljbudget 
2014 (LKS 2013-209-041) 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-28, § 157, budget 2014 samt plan 
för 2015-2016 (LKS 2013-209-041) 
 
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2013-11-22, § 1, förslag till budget  
(LKS 2013-209-041) 
 
Protokollsutdrag från folkhälsopolitiska rådet 2013-11-22, § 4, sammanträdestider 
2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar följande anmälningsärenden som förtecknas i protokoll 
den 2014-01-15. 
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Justerare:
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§ 15

ANMÄLNINGSÄRENDE

Protokoll från Lysekilshamn AB och KolholmarnaAB 2013-12-11

Protokoll från Rambo AB 2013-11-07

Protokoll från LysekilsBostäderAB 2013-11-12

Protokoll från RäddningstjänstförbundetMitt Bohuslän 2013-12-16

Protokoll från SamordningsförbundetNorra Bohuslän 2013-11-01, 2013-11-22

Verksamhetsplanmed budget 2014, SamordningsförbundetNorra Bohuslän
(LKS 2013-457-041)

Protokoll från Miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-12-12

Protokoll från folkhälsopolitiskarådet 2013-11-22

Dom från Mark-och miljödomstolen2013-12-16 gällande detaljplan för vattentornet i
Rågårdsvik, kommunstyrelsensbeslutupphävs. (LKS 2005-423-214)

Protokollsutdragfrån bildningsnämnden2013-12-17, § 118, budget 2014-2016
(LKS 2013-209-041)

Protokollsutdragfrån vård- och omsorgsnämnden 2013-12-18, § 155, detaljbudget
2014 (LKS 2013-209-041)

Protokollsutdragfrån kommunfullmäktige2013-11-28, § 157, budget 2014 samt plan
för 2015-2016 (LKS 2013-209-041)

Protokollsutdragfrån folkhälsopolitiskarådet 2013-11-22, § 1, förslag tillbudget
(LKS 2013-209-041)

Protokollsutdragfrån folkhälsopolitiskarådet 2013-11-22, § 4, sammanträdestider
2014

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenantecknar följandeanmälningsärendensom förtecknas i protokoll
den 2014-01-15.

Utdragsbestyrkande:
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§ 16 
 
YTTRANDE ÖVER VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS REMISS – 
REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR VÄSTRA 
GÖTALAND 2025, ÅRLIG AVSTÄMNING 
Dnr: LKS 2013-398-501 
 
Trafikförsörjningsprogrammet är det centrala styrdokumentet för utveckling av 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är det dokument som kollektivtrafiknämnden 
i Västra Götalandsregionen anväder för att lägga sitt uppdrag till Västtrafik. Västra 
Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken och kommunerna för 
samhällsbyggnad och lokal infrastruktur.  
 
Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörjnings-
programmet. Remissen innehåller en uppföljning samt förslag på övergripande 
prioriteringar för 2015-2016 för att nå målen. 
 
Kollektivtrafiknämnden gör en årlig avstämning med kommunerna av 
trafikförsörjningsprogrammets måluppfyllelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets yttrande 2014-01-08 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisat yttrande som sitt eget 
yttrande till Västra Götalandsregionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Västra Götalandsregionen/kollektivtrafiken  
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§ 16

YTTRANDEÖVERVÄSIRA__GÖTALANDSREGIONE1_\_TSRIÃMISS -

RIÃGIONALTTRAFIKFORSORJNINGSPROGRAMFORVASTRA
GOTALAND 2025, ÅRLIGAVSTAMNING
Dnr: LKS 2013-398-501

Trafikförsörjningsprogrammetär det centrala styrdokumentetför utvecklingav

kollektivtrafikeni Västra Götaland. Det är det dokumentsom kollektivtrafiknämnden
i Västra Götalandsregionenanväderför att lägga sitt uppdrag tillVästtrafik.Västra
Götalandsregionenansvarar för kollektivtrafikenoch kommunernaför
samhällsbyggnadoch lokal infrastruktur.

Syftet med remissen är att stämma av arbetetmed att nå målen i trafikförsörjnings-
programmet. Remissen innehålleren uppföljning samt förslag på övergripande
prioriteringarför 2015-2016 för att nä målen.

Kollektivtrafiknämndengör en årlig avstämningmed kommunernaav

trafikförsörjningsprogrammetsmåluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretsyttrande 2014-01-08

Kommunstyrelsensbeslut

Kommunstyrelsenbeslutaratt ställa sig bakom redovisatyttrande som sitt eget
yttrande tillVästra Götalandsregionen.

Beslutet skickastill

Västra Götalandsregionen/kollektivtrafiken

Justerare: Utdragsbestyrkande:


