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Övriga närvarande 
 
Roland Persson, enhetschef AME § 4  
Kerstin Löfving, Capio psykiatri § 4 
Kennet Hansson, Försäkringskassan § 4 
Helena Svensson, ekonom § 5 
Marie-Louise Bergqvist, samhällsbyggnadschef §§ 6-29 
Johan Tylén, utvecklingschef §§ 6-13, 18-24 
Kjell Hjalmarsson, koncerncontroller §§ 6-30 
Michael Johansson, näringslivschef §§ 6-13, 18 
Jan Larsson, fastighetschef §§ 8-21 
Ylwa Larsson, planingenjör §§ 18-21  
Tor Carlsen, hamnchef § 18 
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Övriga närvarande

Roland Persson, enhetschefAME § 4
Kerstin Löfving, Capio psykiatri § 4
Kennet Hansson, Försäkringskassan§ 4
Helena Svensson, ekonom § 5
Marie-LouiseBergqvist, samhällsbyggnadschef§§ 6-29
Johan Tylén,utvecklingschef§§ 6-13, 18-24
Kjell Hjalmarsson,koncerncontroller§§ 6-30
MichaelJohansson, näringslivschef§§ 6-13, 18
Jan Larsson, fastighetschef§§ 8-21
YlwaLarsson, planingenjör §§ 18-21
Tor Carlsen, hamnchef § 18
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§ 4 
 
LOKAL LEDNINGSGRUPP  
 
Ledningsutskottet får muntlig redovisning av företrädare för, försäkringskassan, 
arbetsmarknadsenheten och Capio psykiatri om deras verksamheter: 
 
- Roland Persson, AME  

- Kennet Hansson, FK 

- Kerstin Löfving, Capio psykiatri 

 

Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen 
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§ 4

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Ledningsutskottet får muntlig redovisning av företrädareför, försäkringskassan,
arbetsmarknadsenhetenoch Capio psykiatri om deras verksamheter:

- Roland Persson, AME

- Kennet Hansson, FK

- Kerstin Löfving, Capio psykiatri

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen

JUSTERING Sign:
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§ 5 
 
BOKSLUT 2013 – INFORMATION 
 
Muntlig information om bokslutet 2013. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen 
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§ 5

BOKSLUT 2013 - INFORMATION

Muntlig informationom bokslutet 2013.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen

JUSTERING Sign:
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§ 6 
 
DRIFTANSVAR FÖR SKÄDDHÅLANS ANLÄGGNING PÅ SKAFTÖ 
Dnr: LKS 2009-483-259 
 
Den 8 november 2013 inkom föreningen Skäddhålans Vänner med en anhållan om att 
kommunen skulle införliva Skäddhålans brygga och markområde i sin ordinarie drift- 
och underhållsverksamhet. Frågan behandlades på kommunstyrelsens 
ledningsutskott den 11 december 2013. Ledningsutskottet beslutade att 
utvecklingsenheten skulle ges i uppdrag att förhandla med föreningen Skäddhålans 
Vänner gällande avtal som reglerar respektive parts ansvar avseende tillsyn och 
underhåll. 
Den 13 januari 2014 inkom Skäddhålans Vänner än en gång med en anhållan gällande 
ett formellt övertagande av drift-/underhållsansvaret för anläggningen. 
 
Ett sammanträde 8 januari 2014, har hållits mellan utvecklingsenheten och 
representant ifrån Skäddhålans Vänner, vid detta möte konstaterades det att i nuläget 
inte finns någon motpart till kommunen som har mandat att träffa avtal om framtida 
drift-/underhållsåtaganden. Det framfördes att det är en framtida intresseförening 
som kan träffa ett sådant avtal. 
Den befintliga projektgruppen har som uppdrag att färdigställa projektet, primärt 
med dess andra etapp vilket är markbearbetning med en mötesplats mm. När 
projektet är färdigställt så kommer gruppen att avvecklas. Projektgruppen har dock 
uttalat en vilja om att aktivt skapa en intresseförening vilken kan påta sig ett visst 
drift-/underhållsansvar. Utvecklingsenheten har påtalat vikten av att 
intresseföreningen faktiskt kommer till stånd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Jan-Olof Johansson (S): följande tillägg, att vid framtida förhandlingar med 
intresseföreningen Skäddhålans vänner klargöra, att kommunen inte är beredd att ta 
på sig drift och underhåll för en eventuell etapp 2. 
 
Roland Karlsson (FP): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ledningsutskottet kan ställa sig bakom förvaltningens förslag 
och finner att ledningsutskottet bifaller förslaget. 
 
Ordförande frågar om ledningsutskottet kan ställa sig bakom Jan-Olof Johansson 
tilläggsförslag och finner att ledningsutskottet bifaller förslaget. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att Långbryggan vid Skäddhålan, belägen på allmän 
platsmark, införlivas i kommunens ordinarie drift- och underhållsverksamhet. 
 
Ledningsutskottet beslutar att utvecklingsenheten ges i uppdrag att bevaka när en 
intresseförening för Skäddhålans brygga kommer till stånd. 
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§6

DRIFTANSVARFÖR SKÄDDHÅLANSANLÄGGNING PÅ SKAFTÖ
Dnr: LKS 2009-483-259

Den 8 november2013 inkom föreningen SkäddhålansVännermed en anhållanom att
kommunen skulle införlivaSkäddhålansbrygga och markområdei sin ordinariedrift-
och underhållsverksamhet.Frågan behandladespå kommunstyrelsens
ledningsutskottden 11 december2013. Ledningsutskottetbeslutadeatt

utvecklingsenhetenskulle ges i uppdrag att förhandla med föreningen Skäddhålans
Vännergällande avtal som reglerarrespektiveparts ansvar avseende tillsynoch
underhåll.
Den 13 januari 2014 inkom SkäddhålansVännerän en gång med en anhållangällande
ett formellt övertagande av drift-/underhållsansvaretför anläggningen.

Ett sammanträde8 januari 2014, har hållitsmellan utvecklingsenhetenoch
representant ifrån SkäddhålansVänner,vid detta möte konstaterades det att i nuläget
inte finns någon motpart tillkommunen som har mandatatt träffa avtal om framtida
drift-/underhållsåtaganden.Det framfördes att det är en framtida intresseförening
som kan träffa ett sådant avtal.
Den befintligaprojektgruppenhar som uppdrag att färdigställaprojektet, primärt
med dess andra etapp vilketär markbearbetningmed en mötesplats mm. När
projektet är färdigställt så kommer gruppen att avvecklas. Projektgruppenhar dock
uttalat en viljaom att aktivt skapa en intresseföreningvilkenkan påta sig ett visst
drift-/underhållsansvar.Utvecklingsenhetenhar påtalatvikten av att
intresseföreningen faktisktkommer tillstånd.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-04

Förslag tillbeslutpå sammanträdet

Jan-OlofJohansson (S): följandetillägg,att vid framtida förhandlingarmed
intresseföreningen Skäddhålansvännerklargöra, att kommunen inte är bereddatt ta

på sig drift och underhållför en eventuell etapp 2.

Roland Karlsson (FP): Bifall tillförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ledningsutskottetkan ställa sig bakom förvaltningens förslag
och finner att ledningsutskottetbifallerförslaget.

Ordförande frågar om ledningsutskottetkan ställa sig bakom Jan-OlofJohansson
tilläggsförslagoch finneratt ledningsutskottetbifallerförslaget.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt Långbryggan vid Skäddhålan,belägenpå allmän
platsmark,införlivas i kommunens ordinariedrift- och underhållsverksamhet.

Ledningsutskottetbeslutaratt utvecklingsenhetenges i uppdrag att bevakanär en

intresseförening för Skäddhålansbrygga kommertillstånd.
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Ledningsutskottet beslutar att utvecklingsenheten ges i uppdrag att förhandla med 
den framtida intresseföreningen gällande avtal som reglerar respektive parts ansvar 
avseende tillsyn och underhåll. 
 
Ledningsutskottet beslutar att utvecklingsenheten ges i uppdrag att förhandla och 
verka för en upprustning av kommunens bryggdel med målet att Skäddhålans Vänner 
ska bidra med 50 % av kostnaden. 
 
Ledningsutskottet beslutar uppdra åt utvecklingsenheten att vid framtida 
förhandlingar med intresseföreningen Skäddhålans vänner klargöra, att kommunen 
inte är beredd att ta på sig drift och underhåll för en eventuell etapp 2. 
 
Beslutet skickas till 
 
Skäddhålans Vänner 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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Ledningsutskottetbeslutaratt utvecklingsenhetenges i uppdrag att förhandla med
den framtida intresseföreningen gällande avtal som reglerarrespektiveparts ansvar

avseende tillsynoch underhåll.

Ledningsutskottetbeslutaratt utvecklingsenhetenges i uppdrag att förhandla och
verkaför en upprustning av kommunensbryggdel med måletatt SkäddhålansVänner
ska bidramed 50 % av kostnaden.

Ledningsutskottetbeslutaruppdra åt utvecklingsenhetenatt vid framtida
förhandlingarmed intresseföreningen Skäddhålansvännerklargöra, att kommunen
inte är beredd att ta på sig drift och underhållför en eventuell etapp 2.

Beslutet skickastill

SkäddhålansVänner
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

JUSTERING Sign:
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§ 7 
 
KOMMUNALA SNÖRÖJNINGEN PÅ DET ENSKILDA VÄGNÄTET PÅ 
LANDSBYGDEN - INFORMATION  
Dnr: LKS 2010-414-314 
 
Utvecklingsenheten informerar om ett flertal problemområden inom det uppdrag som 
avser snöröjning av det enskilda vägnätet på landsbygden med anledning av det rika 
snöfallet och de kraftiga vindarna tidigare i år.  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen 
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§7

KOMMUNALASNÖRÖJNINGEN PÅ DET ENSKILDAVÄGNÄTETPÅ
LANDSBYGDEN- INFORMATION
Dnr: LKS 2010-414-314

Utvecklingsenheteninformerarom ett flertal problemområden inom det uppdrag som

avser Snöröjning av det enskildavägnätet på landsbygden med anledningav det rika
snöfalletoch de kraftigavindarnatidigare i år.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen

JUSTERING Sign:
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§ 8 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR UNDERSÖKNING 
AV UTFYLLNADS- OCH MARKFÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER PÅ GRÖTÖ 
REV 
Dnr: LKS 2014-59-269 
 
Projektet omfattar i huvudsak undersökning av utfyllnads-/markförädlingsmöjligheter  
på Grötö, till viss del även faktiskt utfyllnadsarbete. 
 
De begärda medlen omfattar kostnader som under december 2013 överfördes från 
Kolholmarna AB till utvecklingsenheten. Anledning var att kostnaderna avsåg 
undersökning av utfyllnadsmöjligheter i huvudsak på två områden på Grötö. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens 2014-02-05 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 427 000 kronor för undersökning 
av utfyllnads-/markförädlingsmöjligheter på Grötö rev. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
Ekonomienheten 
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§8

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGA1_\_TD_I_ZAVMEDE; FÖR UNDERSÖKNING_
AVUTFYLLNADS-OCH MARKFORADLINGSMOJLIGHETERPÅ GROTO
REV
Dnr: LKS 2014-59-269

Projektetomfattar i huvudsak undersökning av utfyllnads-/markförådlingsmöjligheter
på Grötö, tillviss del även faktisktutfyllnadsarbete.

De begärda medlen omfattarkostnader som under december2013 överfördes från
KolholmarnaAB tillutvecklingsenheten.Anledningvar att kostnadernaavsåg
undersökning av utfyllnadsmöjligheteri huvudsak på två områden på Grötö.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhållsbyggnadsförvaltningens2014-02-05

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 427 000 kronor för undersökning
av utfyllnads-/markförädlingsmöjligheterpå Grötö rev.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 9 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR SAMHÄLLSFÖR-
BÄTTRANDE ÅTGÄRDER 2014 
Dnr: LKS 2014-60-339 
 
Stort behov av ny-/reinvestering föreligger inom utsmyckning av allmän plats, det 
handlar om såväl nya blomsterurnor som parkbänkar, fontäner m.m.  
Lysekils kommun står inför 2014 med en betydligt lägre standard på utsmyckningen 
än tidigare år, och mycket av utrustningen är i synnerligen dålig kondition. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens 2014-02-05 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 200 000 kronor för 
samhällsförbättrande åtgärder 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten  
Ekonomienheten 
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§9

A1_\_TSÖKANOM IARISPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR SAMHÄLLSFÖR-
BATTRANDEÅTGARDER2014
Dnr: LKS 2014-60-339

Stort behovav ny-/reinvestering föreligger inom utsmyckningav allmän plats, det
handlarom såväl nya blomsterurnor som parkbänkar,fontäner m.m.

Lysekilskommun står inför 2014 med en betydligtlägre standard på utsmyckningen
än tidigare år, och mycket av utrustningen är i synnerligen dåligkondition.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens2014-02-05

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 200 000 kronor för
samhällsförbättrandeåtgärder 2014.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 10 
 
INVESTERINGSPLAN – INFORMATION 
 
Koncerncontrollern redovisar nuläget av kommunens investeringsplan 2014. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet noterar redovisningen.  
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§ 10

INVESTERINGSPLAN- INFORMATION

Koncerncontrollernredovisar nuläget av kommunens investeringsplan2014.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet noterar redovisningen.

JUSTERING Sign:
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§ 11 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR 
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING PÅ ALLMÄN PLATS 2014 
Dnr: LKS 2014-61-319 
 
Projektet omfattar tillgänglighetsanpassning, av busshållsplats vid Mariedal.  
Information har lämnats tidigare och Västtrafik har ombyggnationen högt prioriterad 
och med anledning till detta har projektet fått godkänt medfinansiering från 
Västtrafik med 50 procent. Projektet omfattar projektering och byggnation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens 2014-02-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Mats Karlsson (M): att uppdra åt utvecklingsenheten att redovisa ärendet i 
ledningsutskottet efter genomförd projektering.  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 300 000 kronor för 
tillgänglighetsanpassning av busshållsplats vid Mariedal. 
 
Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt utvecklingsenheten att redovisa ärendet i 
ledningsutskottet efter genomförd projektering. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten  
Ekonomienheten 
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§11

ANSÖI_(_AN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEQEL FÖR
TILLGANGLIGHETSANPASSNINGPÅALLMAN PLATS2014
Dnr: LKS 2014-61-319

Projektetomfattartillgänglighetsanpassning,av busshällsplatsvid Mariedal.
Informationhar lämnats tidigare och Västtrafikhar ombyggnationenhögt prioriterad
och med anledningtilldetta har projektet fått godkänt medfinansieringfrån
Västtrafikmed 50 procent. Projektetomfattarprojekteringoch byggnation.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens2014-02-12

Förslag tillbeslutpå sammanträdet

Mats Karlsson (M): att uppdra ät utvecklingsenhetenatt redovisa ärendet i
ledningsutskottetefter genomförd projektering.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 300 000 kronor för
tillgänglighetsanpassningav busshällsplatsvid Mariedal.

Ledningsutskottetbeslutaratt uppdra ät utvecklingsenhetenatt redovisa ärendet i
ledningsutskottetefter genomförd projektering.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 12 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR EXPLOATERING 
AV DALSKOGEN 3 
Dnr: LKS 2014-66-251 
 
Detaljplaneområdet Dalskogen 3 innefattar ca 22 600 m2 industrimark vilken enligt 
flera kartläggningar är mycket eftertraktad. Projektet innefattar iordningställande av 
främst infrastruktur (vägar och VA) samt dagvattendamm/fördröjningsmagasin inom 
området. Projektet innefattar således inget arbete på den planerade tomtmarken. 
I nära samarbete med näringslivsenheten kommer försäljningsinsatser för området 
omgående att inledas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens 2014-02-05. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 5 900 000 kronor för exploatering 
av Dalskogen 3. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
Näringslivsenheten 
Ekonomienheten 
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§12

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR EXPLOATERING
AVDALSKOGEN 3
Dnr: LKS 2014-66-251

DetaljplaneområdetDalskogen 3 innefattarca 22 600 m2 industrimarkvilkenenligt
flerakartläggningarär mycket eftertraktad. Projektet innefattar iordningstållandeav

främst infrastruktur (vågar och VA) samt dagvattendamm/fördröjningsmagasininom
området. Projektet innefattarsåledes inget arbetepå den planerade tomtmarken.
I nära samarbetemed näringslivsenhetenkommer försåljningsinsatserför området
omgående att inledas.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhållsbyggnadsförvaltningens2014-02-05.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 5 900 000 kronor för exploatering
av Dalskogen 3.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Näringslivsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsens  
 Ledningsutskott 2014-02-12 13 (34) 

 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 13 
 
EXPLOATERING AV INDUSTRIOMRÅDET DALSKOGEN 3 
Dnr: LKS 2014-74-253 
 
Kommunfullmäktige antog under 2010 en detaljplan för industri- och verksamhets-
området Dalskogen 3. Detaljplanen innebar att cirka 20 000 m2 industrimark i ett 
attraktivt läge kunde tas fram. Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade 
ärendet under 2011 då förvaltningen föreslog att fastställa priset för industrimarken 
till 495 kr/m2. Ärendet återremitterades till förvaltningen för att utreda möjligheten 
till planändring med inriktning att minska storleken på naturmark och annan allmän 
platsmark i syfte att skapa ytterligare säljbar industrimark till ett lägre pris. Under 
denna process fastställde även kommunfullmäktige markpriset till 370 kr/m2. 
 
Revidering av detaljplanen har därefter genomförts och denna antogs av kommunfull-
mäktige under 2013. Den nu gällande detaljplanen för området omfattar ca 22 600 m2 
industrimark. 
 
Under årsskiftet 2013-2014 har exploateringsområdet varit ute för anbudsräkning. Den 
totalt kalkylerade kostnaden för iordningställande av industriområdet, inkl. 
anläggnings-, utrednings-, detaljplanearbeten, m.m. uppgår till ca 9,5 miljoner kronor. 
Under förutsättning att det tidigare beslutade markpriset 370 kr/m2 används vid 
försäljningen av området kommer detta innebära en kalkylerad exploateringsförlust på 
ca 30 000 kronor, om markpriset istället fastställs till 375 kr/m2 innebär 
exploateringen en vinst på ca 85 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Roland Karlsson (FP): att kommunfullmäktiges fastställda pris på 370 kr/m2 ska 
gälla.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om ledningsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag eller 
enligt förslag från Roland Karlsson och finner att ledningsutskottet beslutar enligt 
förslag från Roland Karlsson. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att kommunfullmäktiges fastställda pris på 370 kr/m2 ska 
gälla. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
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§13

EXPLOATERINGAVINDUSTRIOMRÅDETDAISKOGEN3
Dnr: LKS 2014-74-253

Kommunfullmäktigeantog under 2010 en detaljplan för industri- och verksamhets-
området Dalskogen 3. Detaljplanen innebar att cirka 20 000 m2 industrimarki ett
attraktivt läge kunde tas fram. Kommunstyrelsens ledningsutskottbehandlade
ärendet under 2011 då förvaltningen föreslog att fastställapriset för industrimarken
till495 kr/m2. Ärendet återremitterades tillförvaltningen för att utreda möjligheten
tillplanändringmed inriktningatt minska storlekenpå naturmarkoch annan allmän
platsmarki syfte att skapa ytterligare säljbar industrimarktillett lägre pris. Under
denna process fastställdeäven kommunfullmäktigemarkprisettill370 kr/m2.

Revideringav detaljplanenhar därefter genomförts och denna antogs av kommunfull-
mäktige under 2013. Den nu gällande detaljplanen för området omfattarca 22 600 m2
industrimark.

Under årsskiftet 2013-2014 har exploateringsområdetvarit ute för anbudsräkning. Den
totalt kalkyleradekostnaden för iordningställandeav industriområdet, inkl.
anläggnings-,utrednings-, detaljplanearbeten,m.m. uppgår tillca 9,5 miljonerkronor.
Under förutsättning att det tidigarebeslutademarkpriset370 kr/m2 används vid
försäljningen av området kommer detta innebära en kalkyleradexploateringsförlustpå
ca 30 000 kronor, om markprisetistället fastställs till375 kr/m2 innebär
exploateringenen vinst på ca 85 000 kronor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-05.

Förslag tillbeslutpå sammanträdet

Roland Karlsson (FP): att kommunfullmäktigesfastställdapris på 370 kr/m2 ska
gälla.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens förslag eller
enligt förslag från Roland Karlsson och finneratt ledningsutskottetbeslutarenligt
förslag från Roland Karlsson.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt kommunfullmäktigesfastställdapris på 370 kr/m2 ska
gälla.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten

JUSTERING Sign:
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§ 14 
 
BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR PROJEKT BYTA AV GOLV I 
KRONBERGSHALLEN 
Dnr: LKS 2013-488-288 
 
Vid ledningsutskottet sammanträde den 11 december 2013 beviljades 
fastighetsenheten investeringsmedel med 1 miljon kronor. Efter genomförd 
upphandling hamnar anbudet på 1 265 000 kronor.  
 
Fastighetsenheten ansöker om tilläggsanslag på 350 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja tilläggsanslag med 350 000 kronor för byte av 
golv i Kronbergshallen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
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§ 14

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAGFÖR PROJEKTBYTAAVGOLVI
KRONBERGSHALLEN
Dnr: LKS 2013-488-288

Vid ledningsutskottetsammanträdeden 11 december2013 beviljades
fastighetsenheten investeringsmedelmed 1 miljonkronor. Efter genomförd
upphandlinghamnar anbudet på 1 265 000 kronor.

Fastighetsenhetenansöker om tilläggsanslagpå 350 000 kronor.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-03

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljatilläggsanslagmed 350 000 kronor för byte av

golv i Kronbergshallen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 15 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR RENOVERING AV 
YTTERTAK PÅ LYSEKILS STADSHUS 
Dnr: LKS 2014-62-288 
 
Under de senaste åren har det vid upprepande tillfällen regnat in på plan 3 i 
Stadshuset, främst i matsalen Saltö och konferensrummet Borgmästaren. 
 
Genomför inte renoveringen föreligger det stor risk för skador på stomme och 
bärande delar om det inte åtgärdas snarast. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens 2014-02-03 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 600 000 kronor för renovering av 
Stadshuset yttertak. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
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§ 15

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR RENOVERINGAV
YTTERTAKPÅ LYSEKILSSTADSHUS
Dnr: LKS 2014-62-288

Under de senaste åren har det vid upprepande tillfällenregnat in på plan 3 i
Stadshuset, främst i matsalen Saltö och konferensrummetBorgmästaren.

Genomför inte renoveringen föreligger det stor risk för skador på stomme och
bärande delar om det inte åtgärdas snarast.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens2014-02-03

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 600 000 kronor för renovering av

Stadshuset yttertak.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 16 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR RENOVERING AV 
SERVICEBYGGNAD VID HAVSBADET 
Dnr: LKS 2014 63-288 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 16

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR RENOVERINGAV
SERVICEBYGGNADVID HAVSBADET
Dnr: LKS 2014 63-288

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

JUSTERING Sign:
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§ 17 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR OMBYGGNAD AV 
RÄDDNINGSTJÄNSTENS LOKALER I LYSEKIL 
Dnr: LKS 2014-65-287 
 
Lokalerna vid räddningstjänsten i Lysekil är i stort behov av ombyggnad. Lokalerna är 
gamla och underdimensionerade för dagens verksamhet samt att det har tillkommit 
lagkrav som gör denna ombyggnation nödvändig. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens 2014-02-03 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 3 500 000 kronor för ombyggnad 
av räddningstjänstens lokaler i Lysekil. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-02-12 17 (34)

§17

A1_\_TSÖKANOM lriNsPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR OMBYGGNADAV
RADDNINGSTJANSTENSLOKALER 1 LYSEKIL
Dnr: LKS 2014-65-287

Lokalernavid räddningstjänsteni Lysekilär i stort behovav ombyggnad. Lokalernaär
gamla och underdimensioneradeför dagens verksamhetsamt att det har tillkommit
lagkravsom gör denna ombyggnationnödvändig.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens2014-02-03

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 3 500 000 kronor för ombyggnad
av räddningstjänstenslokaler i Lysekil.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 18 
 
SBC SANDINGE BOGSERBÅTSBOLAG – INFORMATION 
 
Hamnchefen informerar om ärendet med Sandinges bogseringsbolag. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet antecknar informationen.  
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§ 18

SBC SANDINGE BOGSERBÅTSBOLAG- INFORMATION

Hamnchefen informerarom ärendet med Sandinges bogseringsbolag.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

JUSTERING Sign:
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§ 19 
 
GAMLA IDROTTSHALLEN LYSEKIL 
Dnr: LKS 2014-46-253 
 
Fastighetsenheten har av kommunstyrelsen fått uppdraget att utreda hur en eventuell 
försäljning av Lysekils Gamla idrottshall är möjlig. Fastighetschefen har haft dialog 
med berörda parter som idag har intresse för idrottshallen. 
 
Det finns ett stort renoveringsbehov dokumenterat av idrottshallen. 
Beräknade inversteringkostnader är ca 6 miljoner kronor vara 3 miljoner av dessa är 
investering i ett nytt uppvärmningssystem. Vid en investering på 6 miljoner kronor 
får Lysekils Kommun en idrottshall med nytt golv, uppvärmning samt fläktssystem. 
Omklädningsrum samt läktare och entréer är totalrenoverat. Hallen står då klar att 
möte ytterligare 25 år av utmaningar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-27 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt fastighetsenheten att upprätta ansökan om 
planbesked om ändring av detaljplanen för Gamla idrottshallen i Kyrkvik. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsenheten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§19

GAMLA IDROTTSHALLENLYSEKIL
Dnr: LKS 2014-46-253

Fastighetsenhetenhar av kommunstyrelsen fått uppdraget att utreda hur en eventuell
försäljning av LysekilsGamla idrottshall är möjlig. Fastighetschefenhar haft dialog
med berörda parter som idag har intresse för idrottshallen.

Det finns ett stort renoveringsbehovdokumenteratav idrottshallen.
Beräknade inversteringkostnaderär ca 6 miljonerkronor vara 3 miljonerav dessa är
investering i ett nytt uppvärmningssystem. Vid en investering på 6 miljonerkronor
får Lysekils Kommun en idrottshall med nytt golv, uppvärmning samt fläktssystem.
Omklädningsrumsamt läktare och entréer är totalrenoverat. Hallen står då klar att
möte ytterligare 25 är av utmaningar.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-01-27

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt uppdra ät fastighetsenhetenatt upprätta ansökan om

planbeskedom ändring av detaljplanen för Gamla idrottshallen i Kyrkvik.

Beslutet skickastill

Fastighetsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§ 20 
 
FRAMTIDA ANVÄNDNING AV LILLA KRONBERGSSKOLAN (KRONAN) 
Dnr: LKS 2014-48-259 
 
Fastighetsenheten har i uppdrag från kommunstyrelsen att se över lokalbehovet inom 
Lysekils Kommun. Detta har skett genom att genomföra dialogmöte med respektive 
förvaltning. Genom dialog har det framkommit att det finns ett behov att hitta nya 
lokaler för verksamheten Blåstället som bedrivs av arbetsmarknadsenheten (AME). 
 
Genom att se över vad för lokaler som skulle kunna passa AME verksamhet 
konstarerar fastighetsenheten att Lilla Kronbergsskolan är den lokal som bäst lämpar 
sig för detta användningsområde.  
 
Bildningsförvaltningen har också visat intresse för denna lokal då det idag är svårt att 
få fram lokaler för lägerverksamhet som t.ex. övernattning. 
 
Ett annat alternativ skulle vara att försälja Lilla Kronbergsskolan. För att genomföra 
en försäljning behöver fastigheten styckas av från Kronberget 1:82. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-27 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hyra ut Lilla Kronbergsskolan till 
arbetsmarknadsenheten för att driva verksamheten Blåstället i dessa lokaler. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-02-12 20 (34)

§20

FRAMTIDAANVÄNDNINGAVLILLAKRONBERGSSKOLAN (KRONAN)
Dnr: LKS 2014-48-259

Fastighetsenhetenhar i uppdrag från kommunstyrelsenatt se över lokalbehovetinom
LysekilsKommun. Detta har skett genom att genomföra dialogmöte med respektive
förvaltning. Genom dialog har det framkommitatt det finns ett behovatt hitta nya
lokaler för verksamhetenBlåstålletsom bedrivsav arbetsmarknadsenheten(AME).

Genom att se över vad för lokalersom skullekunna passa AME verksamhet
konstarerar fastighetsenhetenatt LillaKronbergsskolanår den lokal som bäst lämpar
sig för detta användningsområde.

Bildningsförvaltningenhar också visat intresse för denna lokal då det idag år svårt att
få fram lokaler för lågerverksamhetsom t.ex. övernattning.

Ett annatalternativskullevara att försälja LillaKronbergsskolan.För att genomföra
en försäljning behöver fastigheten styckas av från Kronberget1:82.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-01-27

Ledningsutskottets forslagtillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt hyra ut LillaKronbergsskolantill
arbetsmarknadsenhetenför att driva verksamhetenBlåstålleti dessa lokaler.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 21 
 
FÖRSÄLJNING AV GAMLA BRANDSTATIONEN I FISKEBÄCKSKIL 
Dnr: LKS 2014-47-253 
 
Fastighetsenheten har i uppdrag från kommunstyrelsen att se över lokalbehovet inom 
Lysekils Kommun. En fastighets som under längre tid diskuterats att sälja är gamla 
brandstationen i Fiskebäckskil. 
 
Fastighetsenheten har idag ett kontrakt med en hyresgäst sedan 1988. Detta kontrakt 
löper på ett år med 3 månaders uppsägning, så den tidigaste tillträdesdagen vid en ev. 
försäljning är 2015-01-01. 
 
Det finns ett antal personer som genom registrator hört av sig till fastighetsenheten 
och är intresserade att köpa fastigheten. Detta medför att det finns ett kommersiellt 
intresse av lokalen. För att ändra användningsområdet för fastigheten krävs att 
detaljplanen ändras till t.ex. bostadsändamål. 
Vid förfrågan till stadsbyggnadskontoret 2010 anses att en sådan ändring är ganska 
omfattande då det i fastighetens närområde finns flera fastigheter som blir berörda. 
 
Värderingen som genomfördes 2009 sätter värdet med oförändrad detaljplan till  
ca 200 000 kronor. Då det är 5 år sedan denna värdering genomfördes anser 
fastighetsenheten att en ny värdering bör genomföras.   
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-29 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att genomföra en ny värdering av fastigheten samt att 
upprätta ett nytt förslag till köpeavtal med föreningen Sjöstjärnan baserat på den nya 
värderingen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
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§21

FÖRSÄLJNINGAVGAMLA BRANDSTATIONEN1 FISKEBÄCKSKIL
Dnr: LKS 2014-47-253

Fastighetsenhetenhar i uppdrag från kommunstyrelsenatt se över lokalbehovetinom
LysekilsKommun. En fastighets som under längre tid diskuterats att sälja är gamla
brandstationeni Fiskebäckskil.

Fastighetsenhetenhar idag ett kontrakt med en hyresgäst sedan 1988. Detta kontrakt
löper på ett år med 3 månaders uppsägning, så den tidigaste tillträdesdagenvid en ev.

försäljning är 2015-01-01.

Det finns ett antal personer som genom registrator hört av sig tillfastighetsenheten
och är intresserade att köpa fastigheten. Detta medför att det finns ett kommersiellt
intresse av lokalen. För att ändra användningsområdetför fastigheten krävs att
detaljplanenändras tillt.ex. bostadsändamål.
Vid förfrågan tillstadsbyggnadskontoret2010 anses att en sådan ändring är ganska
omfattandedå det i fastighetens närområde finns flera fastigheter som blirberörda.

Värderingen som genomfördes 2009 sätter värdet med oförändrad detaljplan till
ca 200 000 kronor. Då det är 5 år sedan denna värdering genomfördes anser

fastighetsenhetenatt en ny värdering bör genomföras.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-01-29

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt genomföra en ny värdering av fastigheten samt att
upprätta ett nytt förslag tillköpeavtal med föreningen Sjöstjärnan baseratpå den nya
värderingen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten

JUSTERING Sign:
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§ 22 
 
UPPHÖRANDE AV DE KOMMUNALA SNÖRÖJNINGSINSATSERNA PÅ 
DET ENSKILDA VÄGNÄTET PÅ LANDSBYGDEN 
Dnr: LKS 2010-414-314 
 
I Lysekils kommun utför kommunen all snöröjning av det enskilda vägnätet på lands-
bygden, dock inte på det enskilda vägnätet inom tätbebyggt område. Detta är ett 
frivilligt åtagande som görs oavsett om kommunen har del i väghållarskapet eller inte, 
och kostnaden för detta åtagande uppgår årligen till mellan 500 000 kronor och  
2 miljoner kronor, under ett ”normalår” till ca 700 000. 
 
Kommunens åtagande gällande snöröjningen har behandlats vid ett flertal tillfällen: 
 
KS 2010-11-03, § 203: 

Återremiss för att utreda konsekvenser för övriga kommunala verksamheter samt 
beskrivning av hur grannkommunerna hanterar frågan 

KS 2011-10-05, § 166: 

Återremiss för kompletterande utredning och beredning inför budget 2013 

KS 2013-06-05, § 87: 

Återremiss för att utreda konsekvenser för övriga kommunala verksamheter samt för 
beskrivning av förhållanden gällande snöröjning av enskilda vägar inom tätorterna 
 
Det ekonomiska läget i kommunen gör att detta frivilliga åtagande hårt belastar 
utvecklingsenhetens mycket ansträngda ekonomi, ett upphörande av detta åtagande 
ger en möjlighet att balansera del av den ökande kostnadsutvecklingen hos 
utvecklingsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-31 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun upphör med snöröjning av det 
enskilda vägnätet på landsbygden från och med 1 maj 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§22

UPPHÖRANDEAvpEKOMMUNALASNÖRÖJNINGSINSATSERNAPÅ
DET ENSKILDAVAGNATETPÅ LANDSBYGDEN
Dnr: LKS 2010-414-314

I Lysekilskommun utför kommunen all Snöröjning av det enskildavägnätet på lands-
bygden, dock inte på det enskildavägnätet inom tätbebyggtområde. Detta är ett
frivilligtåtagande som görs oavsett om kommunenhar del iväghållarskapeteller inte,
och kostnadenför detta åtagande uppgår årligen tillmellan 500 000 kronor och
2 miljonerkronor, under ett "normalår"tillca 700 000.

Kommunens åtagande gällande snöröjningen har behandlatsvid ett flertal tillfällen:

KS 2010-11-03, § 203:
Ãterremiss för att utreda konsekvenserför övriga kommunalaverksamhetersamt
beskrivningav hur grannkommunernahanterar frågan
KS 2011-10-05, § 166:
Ãterremiss för kompletterandeutredning och beredning inför budget 2013

KS 2013-06-05,§ 87:
Ãterremiss för att utreda konsekvenserför övriga kommunalaverksamhetersamt för
beskrivningav förhållandengällande snöröjningav enskildavägar inom tätorterna

Det ekonomiska läget i kommunen gör att detta frivilligaåtagande hårt belastar
utvecklingsenhetensmycket ansträngda ekonomi,ett upphörandeav detta åtagande
ger en möjlighetatt balansera del av den ökande kostnadsutvecklingenhos
utvecklingsenheten.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-01-31

Ledningsutskottets forslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt Lysekilskommun upphör med snöröjning av det
enskildavägnätet på landsbygden från och med 1 maj 2014.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 23 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GÖRA EN VACKER PLANTERING MED 
BELYSNING I FONTÄNEN PÅ KUNGSTORGET  
Dnr: LKS 2013-266-331 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om att göre en vacker plantering med belysning i 
den så kallade fontänen på Kungstorget. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 
 
Som anförs i medborgarförslaget så har fontänen på Kungstorget under 2013 varit ur 
funktion. Under 2013 påbörjades dock en renovering av fontänen vilken inleddes med 
säkerställande av granitmuren och under den kommande våren avses nyinskaffade 
pumpar mm att installeras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-08-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-08-29, § 103 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§23

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTGÖRA EN VACKERPLANTERINGMED
BELYSNINGI FONTANEN PÅ KUNGSTORGET
Dnr: LKS 2013-266-331

Ett medborgarförslaghar inkommitom att göre en vackerplantering med belysningi
den så kallade fontänenpå Kungstorget.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill
kommunstyrelsen för besvarande.

Som anförs i medborgarförslagetså har fontänenpå Kungstorget under 2013 varitur

f11nktion.Under 2013 påbörjades dock en renoveringav fontänenvilkeninleddes med
säkerställandeav granitmuren och under den kommandevåren avses nyinskaffade
pumpar mm att installeras.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-08-15
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-08-29,§ 103
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-03

Ledningsutskottets forslagtillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisningtillförvaltningens yttrande anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 24 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UPPLÅTA EN ELLER FLERA 
GÅNGTUNNLAR VID FRIDHEM MOT GULLMARSBADEN ALTERNATIVT 
TORPET FÖR LAGLIG GRAFFITI 
Dnr: LKS 2012-219-109 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om att en eller flera av gångtunnlarna vid/runt 
Fridhem mot Gullmarsbaden/Torpet erbjuds för genomförande av laglig graffiti. 
 
I Lysekil har det tidigare funnits en laglig graffitivägg, denna återfanns vid den rivna 
fritidsgården på Slättegården. Ett eventuellt behov av en laglig graffitivägg kan 
fortfarande finnas och den kan i så fall lämpligen skapas i anslutning till en 
fritidsgård. Även bildningsnämnden anger i sitt yttrande att Lysekils kommun bör 
verka för att en ny laglig graffitivägg eller yta etableras i kommunen. 
 
Utvecklingsenheten anser att legalisering av graffiti i någon av de, i medborgar-
förslaget, nämnda gångtunnlarna inte är att föredra. Det bedöms då föreligga risk för 
att graffitin sprider sig i andra områden där det inte är legaliserat och istället 
förespråkas till exempel en av stödmurarna i anslutning till fritidsgården vid 
Gullmarsborg. Området och verksamheterna i och kring Gullmarsborg ligger dock 
inte inom utvecklingsenhetens ansvarsområde utan inom bildningsförvaltningen och 
fastighetsenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2012-06-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30, § 135 
Bildningsnämndens yttrande 2013-04-09 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till förvaltningens yttrande att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§24

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTUPPLÅTA EN ELLER FLERA
GÅNGTUNNLARVID FRIDHEM MOT GULLMARSBADENALTERNATIVT
TORPET FÖR LAGLIGGRAFFITI
Dnr: LKS 2012-219-109

Ett medborgarförslaghar inkommitom att en eller fleraav gångtunnlarnavid/runt
Fridhemmot Gullmarsbaden/Torpet erbjuds för genomförandeav lagliggraffiti.

I Lysekilhar det tidigare funnits en lagliggraffitivägg,denna återfanns vid den rivna
fritidsgården på Slättegården. Ett eventuellt behovav en lagliggraffitiväggkan
fortfarande finnas och den kan i så fall lämpligen skapas i anslutningtillen

fritidsgård. Avenbildningsnämndenanger i sitt yttrande att Lysekilskommun bör
verkaför att en ny lagliggraffitivägg eller yta etableras i kommunen.

Utvecklingsenhetenanser att legaliseringav graffiti i någon av de, i medborgar-
förslaget, nämnda gångtunnlarnainte är att föredra. Det bedöms då föreligga risk för
att graffitin sprider sig i andra områden där det inte är legaliserat och istället
förespråkas tillexempel en av stödmurarna i anslutningtillfritidsgårdenvid
Gullmarsborg. Området och verksamheternai och kring Gullmarsborg ligger dock
inte inom utvecklingsenhetensansvarsområdeutan inom bildningsförvaltningenoch
fastighetsenheten.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-06-05
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-08-30, § 135
Bildningsnämndensyttrande 2013-04-09
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-03

Ledningsutskottets forslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutarmed hänvisningtillförvaltningens yttrande att anse

medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 25 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR INKÖP AV 
VÄRMESKÅP 
Dnr: LKS 2014-64-289 
 
Inom kostenheten används värmeskåpen i alla måltids- och varuleveranser. 
 
Värmeskåpen utsätts för stort slitage då de används för utskick flera gånger om dagen. 
Under 2013 gjordes ingen investering i nya skåp. Vid brist av värmeskåpen kan inte 
verksamheten leva upp till kraven på varmhållning i livsmedelslagen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens 2014-02-04 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 200 000 kronor för inköp av 
värmeskåp. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kostenheten 
Ekonomienheten 
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§25

A1_\_TSÖKANOM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR INKÖPAV
VARMESKÅP
Dnr: LKS 2014-64-289

Inom kostenheten används värmeskåpen i alla måltids-och varuleveranser.

Värmeskåpenutsätts för stort slitage då de används för utskick fleragånger om dagen.
Under 2013 ordes ingen investering i nya skåp. Vid brist av värmeskåpenkan inte
verksamhetenleva upp tillkraven på varmhållningi livsmedelslagen.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningens2014-02-04

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 200 000 kronor för inköp av

värmeskåp.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kostenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 26 
 
VAL AV KOMMUNALA FÖRETRÄDARE I LEADER RANRIKE NORRA 
BOHUSLÄN FÖR 2014 
Dnr:  LKS 2014-09-106 
 
Verksamhetsledaren för Leader Ranrike Norra Bohuslän har i skrivelse 2014-01-10 
aktualiserat frågan om kommunala företrädare i föreningen under år 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Leader Ranrike Norra Bohuslän 2014-01-10. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att utse näringslivssamordnare Kristina von Schenck till 
ordinarie ledamot och Roland Karlsson (FP) till ersättare i Leader Ranrike Norra 
Bohuslän under år 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Leader Ranrike Norra Bohuslän 
Kristina von Schenck 
Roland Karlsson 
Troman 
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§ 26

VALAVKOMMUNALAFÖRETRÄDAREI LEADERRANRIKENORRA
BOHUSLAN FOR 2014
Dnr: LKS 2014-09-106

Verksamhetsledarenför Leader RanrikeNorra Bohuslän har i skrivelse 2014-01-10
aktualiserat frågan om kommunalaföreträdarei föreningen under är 2014.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Leader RanrikeNorra Bohuslän 2014-01-10.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt utse näringslivssamordnareKristinavon Schenck till
ordinarieledamot och Roland Karlsson (FP) tillersättare i Leader RanrikeNorra
Bohuslän under år 2014.

Beslutet skickastill

Leader RanrikeNorra Bohuslän
Kristinavon Schenck
Roland Karlsson
Troman

JUSTERING Sign:
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§ 27 
 
SAMHÄLLSFÖRENINGEN LYSE FRAMTIDS FRAMSTÄLLNING OM KÖP 
ELLER ARRENDE AV LYSEHEMMET FÖR ATT DRIVAS SOM 
TRYGGHETSBOENDE  
Dnr:  LKS 2013-364-299 
 
Samhällsföreningen Lyse Framtid har i skrivelse i oktober 2013 gjort framställning 
om att få möjlighet att köpa alternativt arrendera Lysehemmet. Samhällsföreningens 
avsikt är att driva detta som ett trygghetsboende och i form av ett kooperativ. 
 
Lyse Framtid har gjort en likartad framställning i slutet av 2012. Kommunstyrelsens 
ledningsutskott beslutade då vid sammanträde 2013-04-17, § 93, meddela 
Samhällsföreningen Lyse Framtid, att det för närvarande inte är aktuellt att försälja 
fastigheten Lysehemmet. Dessutom beslutade ledningsutskottet att återkomma till 
Samhällsföreningen Lyse Framtid när slutligt beslut tagits om Lysekilshemmet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-22 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att klargöra kommunens inställning i frågan vid ett möte 
med representanter för samhällsföreningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsföreningen Lyse Framtid 
Kommunledningskontoret 
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§27

SAMHÄLLSFÖRENINGENLYSEFRAMTIDS FRAMSTÄLLNINGOM KÖP
ELLER ARRENDEAVLYSEHEMMETFÖRA'IT DRIVAS SOM
TRYGGHETSBOENDE
Dnr: LKS 2013-364-299

Samhällsföreningen Lyse Framtidhar i skrivelse i oktober2013 ort framställning
om att få möjlighetatt köpa alternativtarrendera Lysehemmet. Samhällsföreningens
avsikt är att driva detta som ett trygghetsboende och i form av ett kooperativ.

Lyse Framtidhar ort en likartad framställningi slutet av 2012. Kommunstyrelsens
ledningsutskottbeslutadedå vid sammanträde2013-04-17,§ 93, meddela
Samhällsföreningen Lyse Framtid, att det för närvarande inte är aktuellt att försälja
fastigheten Lysehemmet. Dessutom beslutadeledningsutskottetatt återkommatill
Samhällsföreningen Lyse Framtidnär slutligtbesluttagits om Lysekilshemmet.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-22

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt klargöra kommunens inställning i frågan vid ett möte
med representanter för samhällsföreningen.

Beslutet skickastill

Samhällsföreningen Lyse Framtid
Kommunledningskontoret

JUSTERING Sign:
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§ 28 
 
YTTRANDE ÖVER SAMRÅDSHANDLING FÖR FRAMTIDSPLAN, ÖP14 – 
FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR MUNKEDALS KOMMUN 
Dnr:  LKS 2013-466-212 
 
Munkedals kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, och har därför skickat 
samrådshandlingen för Framtidsplan ÖP14 till Lysekils kommun för yttrande. 
eftersom Lysekils kommun direkt gränsar till Munkedals kommun.  
 
Samrådshandlingen har diskuterats inom planenheten, där fokus har varit de 
mellankommunala frågorna. De frågor som planenheten anser är viktiga att belysa är 
frågorna kring Lysekilsbanan, vindkraft vid Skottfjället samt exploatering kring 
Gullmarn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att anta yttrandet som sitt eget, och att skicka över 
yttrandet till Munkedals kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Munkedals Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 28

YTTRANDEÖVERSAMRÅDSHANDLINQFÖR FRAMTIDSPLAN, ÖP14 -

FORSLAG TILLNY ÖVERSIKTSPLANFOR MUNKEDAISKOMMUN
Dnr: LKS 2013-466-212

Munkedals kommun häller på att ta fram en ny översiktsplan, och har därför skickat
samrådshandlingenför FramtidsplanOP14 tillLysekilskommun för yttrande.
eftersom Lysekilskommun direkt gränsar tillMunkedals kommun.

Samrådshandlingenhar diskuterats inom planenheten, där fokus har varit de
mellankommunalafrågorna. De frågor som planenheten anser är viktiga att belysaär
frågorna kring Lysekilsbanan,vindkraftvid Skottijället samt exploateringkring
Gullmarn.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-02-04

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt anta yttrandet som sitt eget, och att skickaöver
yttrandet tillMunkedals kommun.

Beslutet skickastill

Munkedals Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§ 29 
 
DRIFT OCH UTVECKLING AV GÄSTHAMNAR I LYSEKILS KOMMUN –  
Dnr: LKS 2013-220-825 
 
Förfrågningar har kommit från externa intressenter om att få ta över driften för 
gästhamnarna. 
 
Ledningsutskottet ställer sig positiva till att lämna över driften till extern intressent i 
området kring Havsbadet. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att ställa sig positiva till att upplåta gästhamnar för extern 
drift.  
 
Ledningsutskottet beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 
och ta fram ett beslutsunderlag i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§29

DRIFT OCH UTVECKLINGAVGÄSTHAMNARI LYSEKILSKOMMUN -

Dnr: LKS 2013-220-825

Förfrågningar har kommit från externa intressenter om att få ta över driften för
gåsthamnarna.

Ledningsutskottet ställer sig positiva tillatt lämna över driften tillextern intressent i
området kring Havsbadet.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt ställa sig positiva tillatt upplåta gåsthamnarför extern
drift.

Ledningsutskottetbeslutaratt uppdra åt samhållsbyggnadsförvaltningenatt utreda
och ta fram ett beslutsunderlagi ärendet.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERING Sign:
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§ 30 
 
FÖRÄNDRAD RÄNTESATS PÅ KOMMUNINTERNA LÅN 
Dnr: LKS 2014-69-45 
 
Under 2013 har räntesatsen varit 3,6 procent. Ekonomienheten föreslår förändrad 
räntesats på kommuninterna lån till 3,3 procent, att gälla från och med den 1 januari 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-02-03 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att för 2014 fastställa räntesatsen för kommuninterna lån 
till 3,3 procent. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§30

FÖRÄNDRADRÄNTESATSPÅ KOMMUNINTERNALÅN
Dnr: LKS 2014-69-45

Under 2013 har räntesatsen varit 3,6 procent. Ekonomienhetenföreslår förändrad
räntesats på kommuninternalån till3,3 procent, att gälla från och med den 1 januari
2014.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-02-03

Ledningsutskottets forslagtillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt för 2014 fastställa räntesatsen för kommuninternalån
till3,3 procent.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 31 
 

MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE  
Dnr: LKS 2012-307-619 
 
Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen inrättar/erbjuder 
sommarskola för de elever i skolan som inte når målen och att dessa elever ska ges 
utökad undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren. Den utökade 
undervisningstiden under sommaren ska gälla elever i årskurserna 6-9 samt 
gymnasieelever som inte blivit godkända i en eller flera kurser i årskurs 1, 2 och i mån 
av plats årskurs 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-30, § 139 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Lysekil-Sotenäs gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnd. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår bland annat att sommarskola under normala 
förhållanden skulle vara ett bra komplement till grundskolan, särskilt under de 
närmaste åren med höjda krav på godkända betyg för gymnasiebehörighet. Men ännu 
mer avgörande är dock att grundskolan i sin verksamhet har tillräckliga resurser för 
att fullfölja sitt uppdrag, där stöd ska ges i den omfattning som ger samtliga elever 
möjlighet att klara godkända betyg under de nio grundskoleåren.  
 
Av Lysekil- Sotenäs gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande anser man 
att förslaget om sommarskola är angeläget eftersom man redan idag kan se antalet 
elever som inte fullföljer sin utbildning ökar, får samlat betygsdokument eller tvingas 
gå ett fjärde år. Nämnden anser också att ”sommarskolan” kan byggas in i den dagliga 
verksamheten genom en samlad skoldag där stöd/läxhjälp erbjuds eleverna under 
hela läsåret. 
 
Med det rådande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i finns i nuläget 
ingen möjlighet att införa sommarskola. Sommarskola kan bli ett bra komplement när 
kommunens finansiella situation har stärkts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2012-08-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-30, § 139 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 2013-02-07 
Bildningsnämndens yttrande 2013-04-09 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jan-Olof Johanssons förslag om bifall 
till motionen och finner att ledningsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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§31

MOTION - EN SKOLATILLARBETE
Dnr: LKS 2012-307-619

Klas Mellgren (S) och Klas-GöranHenriksson (S) har in en motion 2012-08-21
föreslagit att kommunfullmäktigebeslutarom att kommunen inrättar/erbjuder
sommarskolaför de elever i skolan som inte når målenoch att dessa elever ska ges
utökad undervisningstidom upp till20 dagar under sommaren. Den utökade
undervisningstidenunder sommarenska gälla elever i årskurserna 6-9 samt

gymnasieeleversom inte blivit godkända i en eller flerakurser i årskurs 1, 2 och i mån
av plats årskurs 3.

Kommunfullmäktigebeslutade2012-08-30, § 139 att remittera motionen till
kommunstyrelsen,bildningsnämndenoch Lysekil-Sotenäsgymnasie-och
vuxenutbildningsnämnd.

Avbildningsnämndensyttrande framgårbland annat att sommarskolaunder normala
förhållandenskulle vara ett bra komplementtillgrundskolan, särskiltunder de
närmaste åren med höjda krav på godkändabetyg för gymnasiebehörighet.Men ännu
mer avgörande är dock att grundskolan i sin verksamhethar tillräckligaresurser för
att fullfölja sitt uppdrag, där stöd ska ges i den omfattningsom ger samtliga elever
möjlighetatt klara godkändabetygunder de nio grundskoleåren.

AvLysekil-Sotenäs gymnasie-och vuxenutbildningsnämndensyttrande anser man

att förslaget om sommarskolaär angeläget eftersom man redan idag kan se antalet
elever som inte fullföljersin utbildningökar, får samlatbetygsdokumenteller tvingas
gå ett fjärde år. Nämnden anser också att "sommarskolan"kan byggas in i den dagliga
verksamhetengenom en samlad skoldag där stöd/läxhjälp erbjuds elevernaunder
hela läsåret.

Med det rådande ekonomiska läget som kommunenbefinnersig i finns i nuläget
ingen möjlighetatt införa sommarskola.Sommarskolakan bli ett bra komplementnär
kommunens finansiellasituation har stärkts.

Beslutsunderlag

Motion 2012-08-31
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-08-30, § 139
Gymnasie-och v11xenutbildningsnämndensyttrande 2013-02-07
Bildningsnämndensyttrande 2013-04-09
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-08

Förslag tillbeslutpå sammanträdet

Jan-OlofJohansson (S): Bifall tillmotionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Jan-OlofJohanssons förslag om bifall
tillmotionen och finneratt ledningsutskottetbeslutarenligt förvaltningens förslag.
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 JUSTERING     Sign: 
 

Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört anse 
motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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Ledningsutskottets forslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört anse

motionenbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 32 
 
MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART-
PHONES 

Dnr: LKS 2013-70-005 
 
Ett medborgarförslag om att bl.a. montera ner samtliga trådlösa nätverk på skolor och 
andra kommunala arbetsplatser och ersätta dem med trådbundna anslutningar och 
förbjuda användning av smart-phones på alla offentliga platser har kommit in  
2013-02-24. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen och servicenämnden. 
 
I en tidigare inkommen skrivelse i samma ärende 2012-02-16 har frågeställaren fått 
svar från bl.a. från IT-enheten.  
 
Med anledning av det inkomna medborgarförslaget från samma frågeställare, har 
kommunledningskontoret tagit kontakt med IT-chefen i frågan. Yttrandet från IT-
enheten är detsamma som lämnades till förslagställaren 2012. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-02-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-21, § 36 
IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-02-20 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-20 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§32

MEDBORGARFÖRSLAG- BORT MED TRÅDLÖSTBREDBAND OCH SMART-
PHONES
Dnr: LKS 2013-70-005

Ett medborgarförslagom att bl.a. montera ner samtliga trådlösa nätverkpå skolor och
andra kommunalaarbetsplatseroch ersätta dem med trådbundnaanslutningaroch
förbjuda användningav smart-phonespå alla offentliga platser har kommit in
2013-02-24.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettill
kommunstyrelsenoch servicenämnden.

I en tidigare inkommenskrivelse i samma ärende 2012-02-16 har frågeställaren fått
svar från bl.a. från IT-enheten.

Med anledningav det inkomnamedborgarförslagetfrån samma frågeställare, har
kommunledningskontorettagit kontakt med IT-chefen i frågan. Yttrandetfrån IT-
enheten är detsamma som lämnades tillförslagställaren2012.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-02-25
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-03-21,§ 36
IT-enhetens tjänsteskrivelse 2012-02-20

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-20

Ledningsutskottets forslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört avslå
medborgarförslaget.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 33 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SE ÖVER MÖJLIGHETEN TILL EN NY 
SKOLBYGGNAD I ANSLUTNING TILL GRUNDSUNDS FÖRSKOLAS 
LOKALER 
Dnr: LKS 2013-214-291 
 
Fyra likalydande medborgarförslag har inkommit 2013-06-11 om att se över om 
möjligheterna finns till en ny skolbyggnad som byggs i anslutning till Grundsunds 
förskolas lokaler. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslagen till 
kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår det att för tillfället finns det inga möjligheter 
att gå förslagsställarna till mötes då en utbyggnad av Grundsunds förskola fodrar en 
större investering.  
 
Med det rådande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i finns i nuläget 
ingen möjlighet till en sådan investering, men att kommunen i framtiden beaktar 
förslaget vid en översyn av lokalanvändning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-06-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-27, § 90 
Bildningsnämndens yttrande 2013-10-22 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-01-09 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört anse 
medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§33

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTSE ÖVERMÖJLIGHET_I_ZNTILLEN NY
SKOLBYGGNAD1 ANSLUTNINGTILLGRUNDSUNDS FORSKOLAS
LOKALER
Dnr: LKS 2013-214-291

Fyra likalydandemedborgarförslaghar inkommit2013-06-11om att se över om

möjligheternafinns tillen ny skolbyggnadsom byggs i anslutningtillGrundsunds
förskolas lokaler.

Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagentill
kommunstyrelsenoch bildningsnämnden.

Avbildningsnämndensyttrande framgår det att för tillfälletfinns det inga möjligheter
att gå förslagsställarnatillmötes då en utbyggnad av Grundsunds förskola fodrar en

större investering.

Med det rådande ekonomiska läget som kommunenbefinnersig i finns i nuläget
ingen möjlighettillen sådan investering,men att kommunen i framtidenbeaktar
förslaget vid en översyn av lokalanvändning.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-06-11
Kommunfullmäktigesprotokoll 2013-06-27,§ 90
Bildningsnämndensyttrande 2013-10-22
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-01-09

Ledningsutskottets forslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört anse

medborgarförslagetbesvarad.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:


