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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 35 
 
LOKAL LEDNINGSGRUPP 
 
Ledningsutskottet får muntlig information av företrädare från individ- och 
familjeomsorgen. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
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§ 35

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Ledningsutskottet får muntlig informationav företrädarefrån individ-och
familjeomsorgen.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationen.

JUSTERING Sign:
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§ 36 
 
PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR BRASTADS CENTRUM 
Dnr: LKS 2011-102-214 
 
Ett förslag till planprogram för Brastads Centrum har upprättats av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmets syfte är att utreda möjligheterna för 
förtätning och torgmöjligheter väster om järnvägen samt anpassa användningen till 
rådande situation. Syftet är också att utreda lämplig användning av marken öster om 
järnvägen, från området söder om före detta polishuset och norrut mot Sitty möbler. 
 
Planprogrammet har varit ute på samråd. Synpunkterna och kommunens 
ställningstagande till dessa finns sammanfattande i en programrådsredogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse 2014-02-19 med bilagor 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att godkänna programsamrådsredogörelse för  
Brastads Centrum. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggandsförvaltningen 
Planenheten 
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§ 36

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSEFÖR BRASTADSCENTRUM
Dnr: LKS 2011-102-214

Ett förslag tillplanprogram för Brastads Centrum har upprättats av

samhällsbyggnadsförvaltningen.Programmetssyfte är att utreda möjligheternaför
förtätning och torgmöjligheterväster om järnvägen samt anpassa användningentill
rådande situation. Syftet är också att utreda lämplig användningav markenöster om

järnvägen, från området söder om före detta polishuset och norrut mot Sitty möbler.

Planprogrammethar varit ute på samråd. Synpunkternaoch kommunens
ställningstagandetilldessa finns sammanfattandei en programrådsredogörelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningentjänsteskrivelse 2014-02-19 med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt godkännaprogramsamrådsredogörelse för
Brastads Centrum.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggandsförvaltningen
Planenheten

JUSTERING Sign:
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§ 37 
 
DETALJPLAN FÖR SÖDRA HAMNEN 11:3 M.FL., ROSVIKS TORG, 
LYSEKILS KOMMUN 
Dnr: LKS 2014-100-214 
 
Ett planarbete för Södra Hamnen 11:3 m.fl. inleddes 2003 i syfte att kunna ge 
permanent bygglov för restaurang Rosviks inbyggda uteservering, som är belägen på 
allmän platsmark. På grund av att fastigheten bytte ägare avstannade planarbetet. För 
att kunna slutföra planarbetet och ge restaurangen möjlighet till en permanent 
utbyggnad har diskussioner, sedan 2010, förts med den nuvarande fastighetsägaren. 
 
Dessa diskussioner har inte lett fram till någon överenskommelse med 
fastighetsägaren som måste stå för kostnaderna för att ta fram en detaljplan samt 
genomförandet av densamma.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottets beslutar att planarbetet avbryts och lyfts ur planenhetens 
arbetsprogram. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planenheten 
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§ 37

DETALJPLANFÖR SÖDRA HAMNEN 11:3 M.FL.,ROSVIKSTORG,
LYSEKILSKOMMUN
Dnr: LKS 2014-100-214

Ett planarbeteför Södra Hamnen 11:3 m.fl. inleddes 2003 i syfte att kunna ge
permanentbygglov för restaurangRosviks inbyggda uteservering, som är belägenpå
allmän platsmark.På grund av att fastighetenbytte ägare avstannadeplanarbetet.För
att kunna slutföra planarbetetoch ge restaurangenmöjlighettillen permanent
utbyggnadhar diskussioner, sedan 2010, förts med den nuvarande fastighetsägaren.

Dessa diskussionerhar inte lett fram tillnågon överenskommelsemed
fastighetsägarensom mäste stå för kostnadernaför att ta fram en detaljplan samt
genomförandetav densamma.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2014-03-07

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottets beslutaratt planarbetetavbryts och lyfts ur planenhetens
arbetsprogram.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
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§ 38 
 
LOKALA MILJÖMÅL INOM LYSEKIL KOMMUN 
Dnr: LKS 2013-160-439 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har enligt beslutande reglementen uppdraget att 
stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet samt det lokala miljömålsarbetet på 
uppdrag av respektive samverkande kommun. Målet för uppdraget är att 
kommunerna aktivt ska arbeta med miljömålsfrågor som berör vårt geografiska 
område för att tillsammans främja och generera en god miljö och en hälsosam 
kommun. 
 
Ett förslag till lokala miljömål för Sotenäs, Munkedal och Lysekil kommuner har 
arbetats fram. Syftet med samverkan är att effektivisera arbetet och lättare kunna 
driva gemensamma frågor med andra verksamheter inom de tre kommunerna. De 
lokala miljömålen ska konkretisera kommunernas vision inom miljöområdet och bör 
utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunala riktlinjer och planer. 
 
Miljömålsarbetet ska ses som en ständig pågående process där årlig uppföljning och 
uppdatering av de lokala miljömålen sker. Miljömålsarbetet i de tre kommunerna är i 
uppstartsskede och de första lokala miljömålen har antagit av Lysekil och Munkedals 
kommunfullmäktige 2012. Flertalet av dessa miljömål kan tillämpas i samtliga tre 
kommuner, dock är varje kommun unik och det är viktigt att framhålla de 
kommunspecifika visionerna och lokala miljömål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-12-12, § 74 
Förslag till lokala miljömål 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till lokala miljömål för 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§38

LOKALAMILJÖMÅLINOM LYSEKILKOMMUN
Dnr: LKS 2013-160-439

Miljönämndeni mellersta Bohuslän har enligt beslutandereglementenuppdraget att
stödjaoch samordna det miljöstrategiskaarbetetsamt det lokala miljömålsarbetetpå
uppdrag av respektive samverkandekommun. Måletför uppdraget är att
kommunernaaktivt ska arbetamed miljömålsfrågorsom berörvårt geografiska
område för att tillsammansfrämja och generera en god miljö och en hälsosam
kommun.

Ett förslag tilllokala miljömålför Sotenäs, Munkedal och Lysekilkommunerhar
arbetats fram. Syftet med samverkanär att effektiviseraarbetetoch lättare kunna
driva gemensammafrågor med andra verksamheter inom de tre kommunerna. De
lokala miljömålenska konkretiserakommunernasvision inom miljöområdetoch bör
utgöra ett styrdokument i samklang med andra kommunalariktlinjeroch planer.

Miljömålsarbetetska ses som en ständig pågåendeprocess där årlig uppföljning och
uppdatering av de lokala miljömålensker. Miljömålsarbeteti de tre kommunernaär i
uppstartsskede och de första lokala miljömålenhar antagit av Lysekiloch Munkedals
kommunfullmäktige2012. Flertaletav dessa miljömålkan tillämpas i samtliga tre
kommuner, dock är varjekommun unik och det är viktigtatt framhållade
kommunspecifikavisionernaoch lokala miljömål.

Beslutsunderlag

Protokoll från miljönämndeni mellersta Bohuslän 2013-12-12, § 74
Förslag tilllokala miljömål

Ledningsutskottets forslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigegodkänner förslag tilllokala miljömålför 2014.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen

JUSTERING Sign:
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§ 39 
 
UTVIDGNING AV STRANDSKYDDSOMRÅDET I LYSEKILS KOMMUN - 
INFORMATION 
Dnr: LKS 2014-36-432 
 
Plan-, bygglov- och mätenhetschefen redogjorde för samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag till svar i ärendet om strandskyddsremissen.  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen och beslutar att ärendet går vidare till 
kommunsstyrelsen i april för beslut. 
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§39

U'I'VIDGNINGAVSTRANDSKYDDSOMRÅDETI LYSEKILSKOMMUN -

INFORMATION
Dnr: LKS 2014-36-432

Plan-, bygglov-och mätenhetschefen redoorde för samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag tillsvar i ärendet om strandskyddsremissen.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet tar del av informationenoch beslutaratt ärendet går vidare till
kommunsstyrelsen i april för beslut.

JUSTERING Sign:
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§ 40 
 
INVESTERINGSPLAN – INFORMATION 
 
Koncerncontrollern redovisar nuläget av kommunens investeringsplan 2014. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet noterar redovisningen 
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§ 40

INVESTERINGSPLAN- INFORMATION

Koncerncontrollernredovisar nuläget av kommunens investeringsplan2014.

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet noterar redovisningen

JUSTERING Sign:
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§ 41 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR NYA PÅLAR TILL 
ÖSTRA KAJEN I GRUNDSUND 
Dnr: LKS 2014-139-559 
 
Ett stort antal pålar vid östra kajen i Grundsund är i så dålig kondition att de måste 
bytas ut för att kajen ska bli säker. 
 
Sedan hösten 2013 är kajen avstängd för trafik med bilar eftersom man gjort 
bedömning att det föreligger en risk för att bryggan kan rasa. Det innebär att 
näringsidkare nu får transportera sina varor på kärra till och från sina anläggningar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-08 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan om 315 000 kronor till nya pålar vid 
östra kajen i Grundsund. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Småbåtsavdelningen 
Ekonomienheten 
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§ 41

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR NYAPÅLARTILL
ÖSTRAKAJENI GRUNDSUND
Dnr: LKS 2014-139-559

Ett stort antal pålarvid östra kajen i Grundsund är i så dåligkondition att de måste
bytas ut för att kajen ska bli säker.

Sedan hösten 2013 är kajen avstängd för trafik med bilareftersom man ort
bedömningatt det föreligger en risk för att bryggan kan rasa. Det innebäratt
näringsidkarenu får transportera sina varor på kärra tilloch från sina anläggningar.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-08

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt beviljaansökan om 315 000 kronor tillnya pålarvid
östra kajen i Grundsund.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Småbåtsavdelningen
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 42 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR KÖP AV 
BEGAGNADE FLYTBRYGGOR, Y-BOMMAR M.M 
Dnr: LKS 2014-126-559 
 
Småbåtsavdelningen fick information strax före årsskiftet om bättre begagnade 
flytbryggor, Y-bommar m.m. Utrustningen är besiktigad och utrustningen är i mycket 
bra skick i förhållande till sin ålder. För inköp av motsvarande ny utrustning hade 
investeringen uppgått till ca 700 000 kronor. Efter förhandlingen köptes utrustningen 
för 150 000 kronor. Utrustningen kan användas i olika småbåtshamnar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-05 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla köpet om 150 000 kronor som en investering. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Småbåtsavdelningen 
Ekonomienheten 
  

LYSEKILSKOMMUN
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott

Sammanträdesprotokoll

2014-03-19

§42

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR KÖP AV
BEGAGNADEFLYTBRYGGOR,Y-BOMMARM.M
Dnr: LKS 2014-126-559

Småbåtsavdelningenfick informationstrax före årsskiftet om bättre begagnade
flytbryggor,Y-bommarm.m. Utrustningen är besiktigadoch utrustningen år i mycket
bra skick i förhållandetillsin ålder. För inköp av motsvarandeny utrustning hade
investeringenuppgått tillca 700 000 kronor. Efter förhandlingenköptes utrustningen
för 150 000 kronor. Utrustningen kan användas i olika småbåtshamnar.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhållsbyggnadsförvaltningen2014-03-05

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifallaköpet om 150 000 kronor som en investering.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Småbåtsavdelningen
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 43 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR ELSKÅP VID 
LÅNGEVIK, VALBODALEN, GRUNDSUND OCH FISKEBÄCKSKIL 
Dnr: LKS 2014-127-229 
 
Vid Långevik, Valbodalen, Grundsund och Fiskebäckskil finns behovet av att byta ut 
en del elskåp samt införskaffande av nya. Det är stort efterfrågan på att kunna ansluta 
sig till el. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-08 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 300 000 kronor till inköp av elskåp. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Småbåtsavdelningen 
Ekonomienheten 
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§ 43

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR EL__SKÅPVID
LÅNGEVIK,VALBODALEN,GRUNDSUND OCH FISKEBACKSKIL
Dnr: LKS 2014-127-229

Vid Långevik,Valbodalen,Grundsund och Fiskebäckskilfinns behovetav att byta ut
en del elskåp samt införskaffandeav nya. Det är stort efterfrågan på att kunna ansluta
sig tillel.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-08

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla300 000 kronor till inköp av elskåp.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Småbåtsavdelningen
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 44 
 
ANSÖKAN OM TILLÄGGSANSLAG SOM AVSER EL TILL BRYGGA C  
I HAVSBADET 
Dnr: LKS 2013-490-222 
 
Ansökan gäller tilläggsanslag som avser el till brygga C i Havsbadet. Denna brygga är 
avsedd för hemmahamnar på en sida och gästhamnar på andra sidan. Kunder och 
gäster behöver kunna ansluta sig och köpa el. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-08 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 250 000 kronor till inköp av elskåp till brygga C 
vid Havsbadet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Småbåtsavdelningen 
Ekonomienheten 
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§ 44

ANSÖKAN OM TILLÄGGSANSLAGSOM AVSEREL TILLBRYGGAC
1 HAVSBADET
Dnr: LKS 2013-490-222

Ansökan gäller tilläggsanslagsom avser el tillbrygga C i Havsbadet. Dennabrygga är
avsedd för hemmahamnarpå en sida och gästhamnarpå andra sidan. Kunder och
gäster behöverkunna ansluta sig och köpa el.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-08

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla250 000 kronor till inköp av elskåp tillbrygga C
vid Havsbadet.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Småbåtsavdelningen
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 45 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL ASFALT-
BELÄGGNING 2014 
Dnr: LKS 2014-128-269 
 
För att kunna upprätthålla en 20-årig beläggningsplan bedöms i nuläget det årliga 
investeringsbehovet uppgå till ca 5000 tkr. En övergripande kartläggning av 
standarden på det kommunala vägnätet avses att genomföras under 2014 för att 
därefter kunna fastställa en långsiktig plan avseende reinvesteringsbehovet i vägnätet. 
Nämnda projekt omfattar omläggning av asfalt på delar av vägnätet, med underlag i 
den nulägesinventering som finns och den fortsatta kartläggning som avses att 
genomföras. Prioriterade objekt för 2014 är de vägar som fortfarande kan ”räddas till 
en liten” insats och vägar som har en dålig status samtidigt som de har ett stort 
allmänt intresse. Stora delar av vägnätet är redan undermåligt och kommer framgent 
att behöva omfattande åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-10 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 1 500 000 kronor till asfaltbeläggning 2014. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
Ekonomienheten 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19 12 (26)

§45

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL TILLASFALT-
BELAGGNING 2014
Dnr: LKS 2014-128-269

För att kunna upprätthållaen 20-årig beläggningsplanbedöms i nuläget det årliga
investeringsbehovetuppgå tillca 5000 tkr. En övergripandekartläggning av

standarden på det kommunalavägnätet avses att genomförasunder 2014 för att
därefter kunna fastställaen långsiktigplan avseende reinvesteringsbehoveti vägnätet.
Nämnda projektomfattaromläggning av asfalt på delar av vägnätet, med underlag i
den nulägesinventeringsom finns och den fortsatta kartläggning som avses att
genomföras. Prioriteradeobjekt för 2014 är de vägar som fortfarandekan "räddastill
en liten" insats och vägar som har en dålig status samtidigt som de har ett stort
allmänt intresse. Stora delar av vägnätet är redan undermåligtoch kommer framgent
att behövaomfattandeåtgärder.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-10

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla1 500 000 kronor tillasfaltbeläggning2014.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 46 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL OFFENTLIG 
BELYSNING 2014 
Dnr: LKS 2014-129-317 
 
Projektet omfattar primärt byten av belysningsarmaturer men även uttjänta 
belysningsstolpar. Armaturbytena genomförs för att eliminera beståndet av 
kvicksilverarmaturer till förmån för mer energieffektiva alternativ, drygt 3/4 av 
beståndet är redan utbytt och senast 2015 måste samtliga armaturer vara utbytta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-10 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 300 000 kronor till offentlig belysning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
Ekonomienheten 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19

§ 46

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AVMEDEL TILLOFFENTLIG
BELYSNING2014
Dnr: LKS 2014-129-317

Projektetomfattarprimärt byten av belysningsarmaturermen även uttjänta
belysningsstolpar.Armaturbytenagenomförs för att eliminerabeståndetav

kvicksilverarmaturertillförmån för mer energieffektivaalternativ,drygt 3/4av

13 (26)

beståndetär redan utbytt och senast 2015 måste samtliga armaturervara utbytta.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhållsbyggnadsförvaltningen2014-03-10

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla300 000 kronor tilloffentligbelysning.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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 JUSTERING     Sign: 
 

§ 47 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL ETAPP 2 
BELÄGGNING ULSERÖDSVÄGEN 
Dnr: LKS 2014-141-311 
 
Längs stora delar av Ulserödsvägen har vägkroppen en nedsatt funktion, det 
förekommer omfattande spårbildning i ytterkant och dikenas funktion är betydligt 
nedsatt. Under 2013 genomfördes en omfattande renovering av Ulserödsvägens norra 
del (Finnsbo – Ulseröds industriområde). Detta projekt omfattar ny beläggning, 
dikesrensning samt säkerställande av bortförsel av vatten från dike och delar av 
vägkroppen. Under 2014 föreslås sträckan från Ulseröds industriområde – Fiskebäck 
att åtgärdas, resterande del mot Dalskogen föreslås invänta de kommande/planerade 
exploateringarna i Fiskebäck och Tronebacken. 
 
Betydande behov föreligger gällande åtgärder på denna väg när den är hårt trafikerad 
av dels personbilar till och från färjan, men även all kollektivtrafik samt lastbilar till 
industriområdet/trävaruhandeln. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-10 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 600 000 kronor till beläggning av 
Ulserödsvägen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
Ekonomienheten 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19

§ 47

ANOM IANSPI$ÅKT1§GANDE AVMEDEL TILLETAPP 2

BELAGGNING ULSERODSVAGEN
Dnr: LKS 2014-141-311

Längs stora delar av Ulserödsvägen har vägkroppen en nedsatt funktion,det
förekommer omfattandespårbildningi ytterkantoch dikenasfunktionär betydligt
nedsatt. Under 2013 genomfördes en omfattanderenoveringav Ulserödsvägens norra

del (Finnsbo - Ulseröds industriområde). Detta projektomfattarny beläggning,
dikesrensningsamt säkerställandeav bortförsel av vatten från dike och delar av

vägkroppen. Under 2014 föreslås sträckan från Ulseröds industriområde- Fiskebäck
att åtgärdas, resterande del mot Dalskogen föreslås invänta de kommande/planerade
exploateringarnai Fiskebäckoch Tronebacken.

Betydandebehovföreligger gällande åtgärder på denna väg när den är hårt trafikerad
av dels personbilartilloch från färjan, men även all kollektivtrafiksamt lastbilartill
industriområdet/trävaruhandeln.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-10

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla600 000 kronor tillbeläggningav

Ulserödsvägen.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 48 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL FÖR MURAR OCH 
TRAPPOR 2014 
Dnr: LKS 2014-130-289 
 
I Lysekils kommun finns det en stor mängd stödmurar, trappor, m.m. som idag är i 
stort behov av betydande underhåll/reinvestering. Detta projekt omfattar 
ombyggnation/renovering m.m. av de anläggningar som idag inte längre håller 
tillräcklig standard, murar som håller på att rasa, trappor där stor risk för olyckor 
föreligger m.m. 
En övergripande kartläggning av standarden på denna typ av anläggningar avses att 
genomföras under 2014 för att därefter kunna fastställa en långsiktig plan avseende 
dessa anläggningars reinvesteringsbehov. 
Inledningsvis avser projektet att åter-/säkerställa den stödmur/kaj som rasat vid 
Havets Hus - Havsfiskelaboratoriet vid Turistgatan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-10 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 400 000 kronor till underhåll av murar och 
trappor. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utvecklingsenheten 
Ekonomienheten 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19

§-48

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL FÖR MURAROCH
TRAPPOR2014
Dnr: LKS 2014-130-289

I Lysekilskommun finns det en stor mängd stödmurar, trappor, m.m. som idag är i
stort behovav betydandeunderhåll/reinvestering. Detta projektomfattar
ombyggnation/renoveringm.m. av de anläggningarsom idag inte längre håller
tillräckligstandard, murar som hållerpå att rasa, trappor där stor risk för olyckor
föreligger m.m.

En övergripandekartläggning av standarden på denna typ av anläggningaravses att
genomförasunder 2014 för att därefter kunna fastställaen långsiktigplan avseende
dessa anläggningars reinvesteringsbehov.
Inledningsvis avser projektetatt åter-/säkerställa den stödmur/kaj som rasatvid
Havets Hus - Havsñskelaboratorietvid Turistgatan.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-10

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla400 000 kronor tillunderhållav murar och
trappor.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 49 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL UTBYTE AV 
VENTILATIONSAGGREGAT SAMT VENTILATIONSKANALER PÅ 
BADHUSBERGETS FÖRSKOLA 
Dnr: LKS 2014-0131-288 
 
Under flera år har ventilationen på Badhusbergets förskola varit ett problem. 
Utrustningen är gammal och behöver bytas ut för att återfå en kvalitetssäkrad 
lufttillförsel till förskolan. Anläggningen som sitter där idag är dimensionerad för krav 
som inte längre gäller. Vid kanalbytet kommer också utbyte av innertaket att ske. 
För att få plats med det nya ventilationsaggregatet kommer ett nytt teknikutrymme 
att byggas på förskolan gård och intrigeras med befintlig byggnad. Detta blir betydligt 
billigare än att lyft befintligt tak för att på så sätt få in aggregatet i huset. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-12 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 1 000 000 kronor till utbyte av ventilationen på 
Badhusbergets förskola. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19 16 (26)

§49

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL TILLUTBYTEAV
VENTILATIONSAGGREGATSAMT VENTILATIONSKANALERPÅ
BADHUSBERGETSFÖRSKOLA
Dnr: LKS 2014-0131-288

Under fleraår har ventilationenpå Badhusbergetsförskolavarit ett problem.
Utrustningen är gammal och behöverbytas ut för att återfå en kvalitetssåkrad
lufttillförseltillförskolan. Anläggningen som sitter där idag är dimensioneradför krav
som inte längre gäller. Vid kanalbytetkommer också utbyte av innertaket att ske.
För att få plats med det nya ventilationsaggregatetkommer ett nytt teknikutrymme
att byggas på förskolan gård och intrigeras med befintligbyggnad. Dettablir betydligt
billigareän att lyftbefintligttak för att på så sätt få in aggregatet i huset.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhållsbyggnadsförvaltningen2014-03-12

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla1 000 000 kronor tillutbyte av ventilationenpå
Badhusbergetsförskola.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 50 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL TILL UTBYTE AV 
VENTILATIONSAGGREGAT SAMT VENTILATIONSKANALER PÅ IT-
ENHETEN 
Dnr: LKS 2014-132-288 
 
Under flera år har ventilationen på IT-enheten varit ett problem. 
Utrustningen är gammal och behöver bytas ut för att återfå en kvalitetssäkrad 
lufttillförsel. Anläggningen som sitter där idag är dimensionerad för krav som inte 
gäller för kontorslokaler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-12 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 500 000 kronor till utbyte av ventilationen på 
IT-enheten. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19 17 (26)

§50

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDEAVMEDEL TILLUTBYTEAV
VENTILATIONSAGGREGATSAMT VENTILATIONSKANALERPÅ IT-
ENHETEN
Dnr: LKS 2014-132-288

Under fleraår har ventilationenpå IT-enheten varit ett problem.
Utrustningen är gammal och behöverbytas ut för att återfå en kvalitetssäkrad
lufttillförsel.Anläggningen som sitter där idag är dimensioneradför krav som inte
gäller för kontorslokaler.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-12

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla500 000 kronor tillutbyte av ventilationenpå
IT-enheten.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsens  
 Ledningsutskott 2014-03-19 18 (26) 

 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 51 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV FÖR ATT BYGGA 
OMKLÄDNINGSRUM OCH DUSCH FÖR FUNKTIONSHINDRADE 
Dnr: LKS 2014-133-287 
 
Gullmarsborg är i behov av att funktionshindrade kan få ett omklädningsrum med 
dusch. Idag är det ett problem för medhjälpare till funktionshindrade att följa med till 
omklädningsrummet och duschen.  
 
Det har kommit in skrivelser angående tillgängligheten för funktionshindrade, bland 
annat från Handikappsförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-12 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att bifalla 250 000 kronor till att bygga omklädningsrum 
med dusch för funktionshindrade. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
 
  
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19 18 (26)

§51

ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE_AVFÖRA'IT BYGGA
OMKLÄDNINGSRUM OCH DUSCH FOR FUNKTIONSHINDRADE
Dnr: LKS 2014-133-287

Gullmarsborg är i behovav att funktionshindradekan få ett omklädningsrummed
dusch. Idag är det ett problem för medhjälparetillfunktionshindradeatt följa med till
omklädningsrummetoch duschen.

Det har kommit in skrivelser angående tillgänglighetenför funktionshindrade,bland
annat från Handikappsförbundet.

Beslutsunderlag

Ansökan från samhällsbyggnadsförvaltningen2014-03-12

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt bifalla250 000 kronor tillatt bygga omklädningsrum
med dusch för f11nktionshindrade.

Beslutet skickastill

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsenheten
Ekonomienheten

JUSTERING Sign:
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§ 52 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE FÖR RENOVERING AV 
SERVICEBYGGNAD VID HAVSBADET 
Dnr: LKS 2014-63-288 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde 
 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19 19 (26)

§ 52

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

Ärendet utgår från dagens sammanträde

JUSTERING Sign:
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§ 53 
 
ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE FÖR RENOVERING AV 
OMKLÄDNINGSRUM GULLMARSVALLEN LYSEKIL 
Dnr: LKS 2014-134-287 
 
Ärendet utgår. Kommunstyrelsens ordförande har godkänt investeringen inom ramen 
för delegation. 
 
 
 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19 20 (26)

§53

ANsöIgAN OM IANSPRÅKTAGANDEFÖR RENOVERINGAV
OMKLADNINGSRUMGULLMARSVALLENLYSEKIL
Dnr: LKS 2014-134-287

Ärendet utgår. Kommunstyrelsens ordförande har godkänt investeringen inom ramen

för delegation.

JUSTERING Sign:
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§ 54 
 
REMISSYTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG PÅ REGIONAL 
FOLKHÄLSOMODELL I VÄSTRA GÖTALAND 
Dnr: LKS 2014-52-026 
 
Folkhälsokommittén har på uppdrag av regionfullmäktige och regionsstyrelsen 
arbetat fram förslag på regional folkhälsomodell i Västra Götaland.  
Västra Götalandsregionen skickar förslag på regional folkhälsomodell på remiss i syfte 
att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoområdet i Västra Götaland anser att 
förslaget ökar tydligheten för samverkan och skapar effektivare folkhälsoarbete. 
 
Lysekils kommun ser positivt på att folkhälsokommitténs mandat och uppdrag 
tydliggörs och anser att det i förslaget finns goda förutsättningar för det. 
Förslaget strävar efter tydligare strukturer i det strategiska uppdraget på så väl 
tjänstemannanivå som politisk nivå. Det påvisar också en tydlighet i vad det 
strategiska uppdraget innebär på tjänstemannanivå.  
 
Beslutsunderlag 
 
Folkhälsosamordnaren tjänsteskrivelse 2014-03-07 med bilagor 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet ställer sig bakom redovisad tjänsteskrivelse som sitt 
remissyttrande till Västra Götalandsregionen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Folkhälsokommittén (inkl. yttrande) 
Folkhälsosamordnaren  
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
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§54

REMISSYITRANDEAVSEENDE PÅ REGIONAL
FOLKHAISOMODELLI VASTRAGOTALAND
Dnr: LKS 2014-52-026

Folkhälsokommitténhar på uppdrag av regionfullmäktigeoch regionsstyrelsen
arbetatfram förslag på regional folkhälsomodell i Västra Götaland.
Västra Götalandsregionenskickarförslag på regional folkhälsomodellpå remiss i syfte
att få svar på om samarbetsparter inom folkhälsoomrädeti Västra Götaland anser att
förslaget ökar tydligheten för samverkanoch skapar effektivare folkhälsoarbete.

Lysekilskommun ser positivt på att folkhälsokommitténsmandatoch uppdrag
tydliggörs och anser att det i förslaget finns goda förutsättningar för det.
Förslaget strävar efter tydligarestrukturer i det strategiska uppdraget på så väl
tjänstemannanivåsom politisknivå. Det påvisar också en tydlighet i vad det
strategiska uppdraget innebärpå tjänstemannanivå.

Beslutsunderlag

Folkhälsosamordnarentjänsteskrivelse 2014-03-07med bilagor

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottet ställer sig bakom redovisad tjänsteskrivelse som sitt
remissyttrande tillVästra Götalandsregionen.

Beslutet skickastill

Folkhälsokommittén(inkl. yttrande)
Folkhälsosamordnaren

JUSTERING Sign:
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§ 55 
 
UTVÄRDERING AV 2013 ÅRS INTERNA KONTROLLARBETE I LYSEKILS 
KOMMUN 
Dnr: LKS 2013-18-042 
 
Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente för intern kontroll vid sitt 
sammanträde 2014-01-30 § 8. Av detta reglemente framgår bland annat att 
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en intern kontrollorganisation 
upprättas inom kommunen lämpad för det kontrollbehov som finns. Respektive 
nämnd är skyldig att rapportera till kommunstyrelsen om resultatet av 
internkontrollen. Styrelsen ska därefter utvärdera och, om förbättringar är 
nödvändiga, ta initiativ till att sådana förbättringar kommer till stånd. 
 
Inledningsvis kan konstateras att samtliga nämnder och styrelsen antagit interna 
kontrollplaner för 2013 samt att samtliga nämnder och styrelsen har följt upp sin 
interna kontrollplan och fattat särskilda beslut om denna uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-03-04, med bilagor 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas interna kontroll för år 2013. 
Beträffande de av nämnderna noterade bristerna förutsätter kommunstyrelsen att nya 
och säkrare rutiner införs snarast. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
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§55

U'I'VÄRDERINGAV2013 ÅRS INTERNAKONTROLLARBETEI LYSEKILS
KOMMUN
Dnr: LKS 2013-18-042

Kommunfullmäktigeantog ett nytt reglementeför intern kontroll vid sitt
sammanträde2014-01-30 § 8. Avdetta reglementeframgårbland annat att
kommunstyrelsenhar det övergripande ansvaret för att en intern kontrollorganisation
upprättas inom kommunen lämpad för det kontrollbehovsom finns. Respektive
nämnd är skyldigatt rapportera tillkommunstyrelsenom resultatet av

internkontrollen.Styrelsen ska därefter utvärdera och, om förbättringarär
nödvändiga, ta initiativtillatt sådana förbättringarkommertillstånd.

Inledningsviskan konstateras att samtliga nämnder och styrelsen antagit interna
kontrollplanerför 2013 samt att samtliga nämnder och styrelsen har följt upp sin
interna kontrollplan och fattat särskildabeslutom denna uppföljning.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2014-03-04,med bilagor

Ledningsutskottets forslagtillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt godkänna nämndernas interna kontroll för år 2013.
Beträffande de av nämndernanoterade bristerna förutsätter kommunstyrelsenatt nya
och säkrare rutiner införs snarast.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 56 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET 
Dnr: LKS 2013-262-105 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att hela nationaldagen görs till 
en folkfest, bl.a. tidigarelägga det traditionella firandet och att middag anordnas för 
nya kommuninvånare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-29, § 102 att remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. 
 
Av bildningsnämndens yttrande framgår det att det är mycket bra och välkomnande 
förslag och det liknar de nationaldagsfirande som sker i andra kommuner. Men en 
utökning av firandet medför även en ökning av kostnaderna.  
I nuläget är det fritidsenheten och allmänkultur som ansvarar för nationalfirandet till 
en mycket begränsad budget. 
 
Näringslivsenhetens uppfattning är också positiv. Men med kommunens ansträngda 
ekonomi är det viktigt att en analys av värdet som skapas och relation till en 
kostnadsökning sker innan ett slutgiltigt beslut tas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2013-08-09 
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-08-29, § 102 
Protokoll från bildningsnämnden 2013-10-22, § 92 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-03-04 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-11 
 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utreda kostnaderna och formerna för ett utökat 
nationaldagsfirande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningarna anfört och 
med ovanstående åtgärd anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
  

LYSEKILSKOMMUN Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens
Ledningsutskott 2014-03-19

§56

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTUTÖKANATIONALDAGSFIRANDET
Dnr: LKS 2013-262-105

Ett medborgarförslaghar kommit in 2013-08-09om att hela nationaldagengörs till
en folkfest,bl.a. tidigarelägga det traditionellafirandet och att middag anordnas för
nya kommuninvånare.

Kommunfullmäktigebeslutade2013-08-29,§ 102 att remittera medborgarförslaget
tillkommunstyrelsenoch bildningsnämnden.

Avbildningsnämndensyttrande framgår det att det är mycketbra och välkomnande
förslag och det liknarde nationaldagsfirandesom sker i andra kommuner. Men en

utökning av firandet medför även en ökning av kostnaderna.
I nuläget är det fritidsenheten och allmänkultursom ansvarar för nationalfirandettill
en mycket begränsadbudget.

Näringslivsenhetensuppfattning är också positiv. Men med kommunens ansträngda
ekonomi är det viktigtatt en analys av värdet som skapas och relation tillen

kostnadsökningsker innan ett slutgiltigtbesluttas.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-08-09
Protokoll från kommunfullmäktige2013-08-29,§ 102
Protokoll från bildningsnämnden2013-10-22, § 92
Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-03-04
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-03-11

Ledningsutskottets forslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt utreda kostnadernaoch formernaför ett utökat
nationaldagsfirande.

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningarnaanfört och
med ovanståendeåtgärd anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 57 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRSÖKA FÅ HIT FÄRJEREDERIET 
FJORD LINE 
Dnr: LKS 2014-06-109 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2014-01-02 om att Lysekils kommun ska försöka 
få färjerederiet Fjord Line att etablera sig i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30, § 12 att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Näringslivsenhetens anser att det är ett bra förslag. Frågan om fartygstrafik till 
hamnen hanteras primärt av Lysekils Hamn AB. Näringslivsenheten har tidigare 
bistått Lysekils Hamn AB med att föröka få passagerartrafik till Lysekil. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2014-01-02 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-01-30, § 12 
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse 2014-03-05 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-11 
 
Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt näringslivsenheten att kontakta Lysekils 
Hamn AB för att tillsammans undersöka möjligheterna att få rederiet Fjord Line att 
etablera passagerartrafik till Lysekil. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad förvaltningen anfört och 
med ovanstående åtgärd anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 57

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTFÖRSÖKA FÅ HITFÄRJEREDERIET
FJORD LINE
Dnr: LKS 2014-06-109

Ett medborgarförslaghar kommit in 2014-01-02 om att Lysekilskommun ska försöka
få färjerederietFjord Line att etablera sig i kommunen.

Kommunfullmäktigebeslutade2014-01-30, § 12 att remittera medborgarförslagettill
kommunstyrelsen.

Näringslivsenhetensanser att det är ett bra förslag. Frågan om fartygstrafiktill
hamnen hanteras primärt av LysekilsHamn AB.Näringslivsenhetenhar tidigare
biståttLysekilsHamn AB med att föröka få passagerartrafiktillLysekil.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-02
Protokoll från kommunfullmäktige2014-01-30, § 12

Näringslivsenhetenstjänsteskrivelse 2014-03-05
Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-03-11

Ledningsutskottets forslagtillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt näringslivsenhetenatt kontakta Lysekils
Hamn AB för att tillsammansundersöka möjligheternaatt få rederiet Fjord Line att
etablera passagerartrafiktillLysekil.

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad förvaltningen anfört och
med ovanståendeåtgärd anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§ 58 
 
SAMARBETSAVTAL KEMIINDUSTRIKLUSTRET  
Dnr: LKS 2014-110-106 
 
Den kemiska industrin utgör en stor tillgång för Sverige med en potential för 
ytterligar utnyttjande av kompetens/expertis/forskningsresurser. Klustret i Sverige 
utgör sedan länge en stor mottagare av utländskt investeringskapital.  
 
I Kemiindustriklustret samverkar samhälle, näringsliv och akademi med det 
övergripande syftet att lyfta fram och stötta den västsvenska kemiindustrin. 
 
Parterna samarbetar med varandra sedan tidigare i dessa frågor, och avtalet ersätter 
tidigare tecknat samarbetsavtal mellan parterna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samarbetsavtal Kemiindustriklustret 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att Lysekils kommun deltar i och medfinansierar 
Kemiindustriklustret med en kontantinsats motsvarande 25 000 kronor per år. 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivsenheten (f.v.b) 
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§58

SAMARBETSAVTALKEMIINDUSTRIKLUSTRET
Dnr: LKS 2014-110-106

Den kemiska industrin utgör en stor tillgångför Sverige med en potential för
ytterligarutnyttjandeav kompetens/expertis/forskningsresurser. Klustret i Sverige
utgör sedan länge en stor mottagare av utländskt investeringskapital.

I Kemiindustriklustretsamverkarsamhälle, näringslivoch akademi med det
övergripande syftet att lyfta fram och stötta den västsvenskakemiindustrin.

Parterna samarbetarmed varandrasedan tidigare i dessa frågor, och avtalet ersätter
tidigare tecknat samarbetsavtalmellan parterna.

Beslutsunderlag

SamarbetsavtalKemiindustriklustret

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt Lysekilskommun deltar i och medñnansierar
Kemiindustriklustretmed en kontantinsats motsvarande 25 000 kronor per är.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten (f.v.b)
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§ 59 
 
REVIDERING AV LEDNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDESKALENDER 
Dnr: LKS 2013-360-006 
 
Med anledning av valet till riksdag-, landsting- och kommunvalet den 14 september, 
måste ledningsutskottet sammanträde den 17 september flyttas.  
Det ska genomföras onsdagsräkning samma dag, och vid rösträkningen medverkar 
nämndsekreteraren för ledningsutskottet och administrativa chefen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-11 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att flytta sammanträdet den 17 september till den  
24 september. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamot och ersättare i ledningsutskottet 
Kommunledningskontoret 
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§59

REVIDERINGAVLEDNINGSUTSKOTTETSSAMMANTRÄDESKALENDER
Dnr: LKS 2013-360-006

Med anledningav valet tillriksdag-, landsting-och kommunvaletden 14 september,
måste ledningsutskottetsammanträdeden 17 septemberflyttas.
Det ska genomförasonsdagsräkningsamma dag, och vid rösträkningen medverkar
nämndsekreterarenför ledningsutskottetoch administrativachefen.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse 2014-03-11

Ledningsutskottetsbeslut

Ledningsutskottetbeslutaratt flyttasammanträdetden 17 septembertillden
24 september.

Beslutet skickastill

Ledamot och ersättare i ledningsutskottet
Kommunledningskontoret
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