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 ANSLAGSBEVIS: 

 
Nämnd: Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-02-14 Justeringsdatum: 2018-02-19 

Anslagsdatum: 2018-02-19 Anslagets nedtagande: 2018-03-13 

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

Sammanträdestid:  2018-02-14 kl. 08.00-09.30 
     
 
Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 
 
Beslutande ledamöter och   
tjänstgörande ersättare:  
  
Jan-Olof Johansson (S), ordförande 
Ronald Rombrant (LP)  
Lars Björneld (L) 
Mats Karlsson (M)  
Fredrik Häller (LP)  
   
 
Tjänstemän:   
 
Leif Schöndell, kommunchef   
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 
 
 
Paragrafer: 1-5 
  
 
Sekreterare: ……………………………………………. 
  Mari-Louise Dunert 

 
Ordförande: ……………………………………………… 
   Jan-Olof Johansson 

   
Justerare ……………………………………………….. 
  Ronald Rombrant 
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 JUSTERING     Sign: 
 

Övriga närvarande  
 
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare § 1 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg § 1 
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare § 1 
Henric Rörberg, kommunpolis § 1 
Per Garenius, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 1 
 
Information av säkerhetssamordnaren m.fl.  
 
Säkerhetssamordnaren Joakim Hagetoft, folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson, 
integrationssamordnaren Sanna Lannesjö och kommunpolis Henric Rörberg 
informerar om händelserna som skett under helgen, med bl.a. skadegörelser, 
misshandel och bränder i trapphus. 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
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§ 2 
 
Prioritering av planarbete 1 februari 2018 - 31 maj 2018 
Dnr: LKS 2018-100 
 
Planenheten har tagit fram ett förslag på vilka planprojekt som verksamheten aktivt 
ska arbeta med under den kommande perioden. Prioriteringen sker var fjärde månad 
och aktuell period är februari-maj. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-06 
Arbetsprogram detaljplaner 180205 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att detaljplanen för Brastads centrum 
prioriteras upp mot bakgrund av att kommunfullmäktige har uppmanat 
kommunstyrelsen att prioritera upp denna detaljplan. 
 
Fredrik Häller (LP): Bifall till Ronald Rombrants tilläggsförslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsförslag och finner 
att ledningsutskottet beslutar enligt förslaget. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av prioriteringar 
i planarbetet för perioden 1 februari 2018 – 31 maj 2018, med justeringen att 
detaljplanen för Brastads centrum prioriteras upp mot bakgrund av att 
kommunfullmäktige har uppmanat kommunstyrelsen att prioritera upp denna 
detaljplan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningen för Plan och Bygg 
Avd. Mark och gata 
Avd. för Hållbar utveckling 
Förvaltningschef SBF 
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§ 3 
 
Uppföljning av exploatering av området norr om sjukhuset, del av 
Kronberget 1:82, Lysekil, Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-650 
 
Det har tidigare inkommit en intresseanmälan om att starta upp en utredning av 
lämplighet för byggnation av ca 20 mindre bostäder på del av den kommunala 
fastigheten Kronberget 1:82. Ärendet togs upp i kommunstyrelsens ledningsutskott 
den 19 oktober 2016, § 45 och det beslutades då att samhällsbyggnadsförvaltningen 
skulle ta fram en investeringsansökan om trafikutredning för vägreservatet och 
tillgängligheten för området. 
 
Då området norr om sjukhuset är utpekat som vägreservat i gällande översiktsplan 
menar samhällsbyggnadsförvaltningen att utredningen ska vara en del av underlaget 
till den nya översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-05 
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-10-19 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Att avslå förvaltningens förslag och att en översiktlig 
förstudie genomförs för att pröva om det överhuvudtaget är realistiskt att dra och 
spränga fram en väg i området norr om sjukhuset samt att en ursäkt för den bristande 
återkopplingen framförs till de sökande. 
 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Ronald Rombrants förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johanssons förslag mot Ronald 
Rombrants förslag och finner att ledningsutskottet beslutar enligt Jan-Olof 
Johanssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott godkänner följande propositionsordning:  
 
Ja-röst för bifall till Jan-Olof Johanssons förslag 
 
Nej-röst för Ronald Rombrants förslag. 
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Omröstningsresultat 
 
Med 3 ja-röster och 2 nej-röster beslutar ledningsutskottet enligt Jan-Olof 
Johanssons förslag. 
 

Omröstningsbilaga  
Ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Mats Karlsson  M X   

Ronald Rombrant LP  X  

Fredrik Häller LP  X  

Summa  3 2  

 
Ledningsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att avsluta samhällsbyggnads-
förvaltningens uppdrag att ta fram en investeringsansökan om trafikutredning för 
vägreservatet och tillgängligheten för området. 
 
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att uppdraget att utreda vägreservatet 
ska vara en del av arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. 
 
Reservation 
 
Ronald Rombrant (LP) anmäler blank reservation. 
 
Beslutet skickas till  
 
Sökande (inkl. handling) 
Avdelningen för Plan och Bygg 
Avdelningen för Mark och Gata 
Avdelningen för Hållbar utveckling 
 

 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsens  
 Ledningsutskott 2018-02-14 7 (8) 

 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 4 
 
Miljöbil som personalförmån 
Dnr: LKS 2018-101 
 
Personalen är kommunens viktigaste resurs i välfärden. För att möta dagens och 
framtidens utmaningar krävs att vi är en attraktiv arbetsgivare. 
Som ett led i att medverka till en hållbar utveckling och ett bra klimatarbete kan 
kommunen som arbetsgivare erbjuda miljöbilar som personbil till tillsvidareanställda 
med villkoren; 

 Ha minst 3,5 år kvar till pension eller då den arvoderade befattningen upphör 

 Inte bär ersättning till följd av sjukdom vid beställning av personalbil 

 Inte har införsel på lön 

 Inte är helt tjänstledig eller föräldraledig vid beställning av personalbil 

 
Arbetsgivaren leasar bilarna av sitt finansbolag (som äger dem) och låter därefter den 
anställde disponera bilen på sådant sätt (bruttolöneavdrag/förmånsvärde) att de är 
kostnadsneutrala för arbetsgivaren. 
Avtalet med den anställde innefattar även bilkalkyl och dess regler. Avtalet omfattar 
36 månader.  
Regler för innehav av personalbil har tagits fram tillsammans med kommunens 
upphandlade miljöbilsadministratör Miljöbilscentralen AB 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07 
Regler för innehav av personalbil 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): Att återremittera ärendet för att förtydliga uppgiften om vilka 
som omfattas av miljöbilsförmånerna. Om förtroendevalda ska inkluderas bör det 
framgå vilka förtroendevalda som avses. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants förslag om återremiss och 
finner att ledningsutskottet beslutar enligt Ronald Rombrants förslag. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga uppgiften om 
vilka som omfattas av miljöbilsförmånerna. 
 
Beslutet skickas till  
 
Personalavdelningen 
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§ 5 
 
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma    
Dnr: LKS 2018-030 
 
Den 26 april 2018 genomförs Kommuninvest föreningsstämma. Varje medlem äger 
en röst på den formella stämman. 
 
Nominering: Lars Björneld (L) nominerar Jan-Olof Johansson (S) till ordinarie 
ombud och Ronald Rombrant (LP) till ombudsersättare.  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att utse Jan-Olof Johansson (S) till ordinarie ombud och 
Ronald Rombrant (LP) till ombudsersättare. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommuninvest 
Jan-Olof Johansson 
Ronald Rombrant 
 


