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 ANSLAGSBEVIS: 

 
Nämnd: Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-10-24 Justeringsdatum: 2018-11-05 

Anslagsdatum: 2018-11-05 Anslagets nedtagande: 2018-11-27 

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

Sammanträdestid:  2018-10-24 kl. 09.00-11.40 
 
 
Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 
 
Beslutande ledamöter  
 
Jan-Olof Johansson (S), ordförande 
Ronald Rombrant (LP)  
Monica Andersson (C), ersätter Lars Björneld (L) 
Mats Karlsson (M)  
Fredrik Häller (LP)  
   
 
Tjänstemän:   
 
Leif Schöndell, kommundirektör 
Christian Martins, administrativ chef 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg § 27 
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare § 27 
Per Garenius, samhällsbyggnadschef §§ 27-30 
Anna Wigell, avd. chef Plan och Bygg §§ 27-29 
Christian Wrangmo, avd. chef Fastighets och Service § 30 
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare 
 
 
Paragrafer: 27-32 
  
 
Sekreterare: ……………………………………………. 
  Mari-Louise Dunert 

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

   
Justerare ……………………………………………….. 
  Ronald Rombrant 
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§ 27 
 
Uppföljning från trygghetsgruppen - information 
 
Sanna Lannesjö, integrationsstrateg och Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg 
lämnar information om uppföljning från trygghetsgruppen.  
 
Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med polisen och andra 
viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv 
Samordning för Trygghet, förkortat EST. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
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§ 28 
 
Prioritering av planarbete 1 oktober 2018 - 31 januari 2019 
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 oktober-januari.  
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelser 2018-10-15. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av prioriteringar 
i planarbetet för perioden 1 oktober 2018 - 31 januari 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för Plan och Bygg 
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§ 29 
 
Detaljplan Norra Hamnstranden - Information 
Dnr: LKS 2015-426 
 
Anna Wigell, avd. chef för Plan och Bygg, lämnar en lägesrapport gällande detaljplan 
Norra Hamnstranden. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
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§ 30 
 
Iordningsställande av en funktion för omklädning och dusch m.m. vid 
Fjällaplan - Information 
Dnr: LKS 2018-370 
 
Christian Wrangmo, avdelningschef för Fastighet och Service, redogör för uppdraget 
som ledningsutskottet fattade den 16 maj 2018. Uppdraget var att ta fram underlag 
om möjligheterna att iordningsställa dusch- och omklädningsmöjligheter vid 
Fjällaplan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram två alternativ. Båda bygger på att 
gamla huset rivs och istället planera för prefabricerade moduler.  
 
Ärendet måste kommuniceras med utbildningsförvaltningen/nämnden då ansvaret 
för uthyrning av en eventuell byggnad, och dialog med de intresserade föreningarna 
är deras ansvarsområde.  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen och ger kommundirektören i uppdrag att 
kommunicera ärendet med utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 31 
 
Trygghetsrundan/Västtrafik - Information 
Dnr: LKS 2018-526 
 
Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg informerar om Trygghetsrundan 
”shoppingrundan”.  
 
I samband med Västtrafiks förändringar gällande linjesträckning och tidtabell för 851 
har det kommit ett flertal påpekande från allmänheten om de försämringar som har 
skett. Kommunstyrelsen har även fått en skrivelse från socialnämndens presidium då 
dessa förändringar även påverkar socialnämndens brukare som utnyttjade bussen för 
att ta sig till olika aktiviteter inom nämndens verksamhetsområde.  
 
Avdelningen för hållbar utveckling har framfört synpunkterna till Västtrafik vid ett 
dialogmöte i september. Nytt möte är inplanerat 1 november med Västtrafik samt 
med Lysekils buss.  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
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§ 32 
 
Uppdrag och arbetsordning för kommunstyrelsens ledningsutskott - 
Information 
Dnr: LKS 2018-610 
 
Christian Martins, administrativ chef informerar kring uppdraget som 
kommunfullmäktige beslutade om den 14 december 2017. Ärendet var att ta fram 
förslag på uppdrag och arbetsordning för kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU).  
 
Mot bakgrund av ett oklart och otydligt behov, fördes en diskussion om den reella 
nyttan av att ha ett ledningsutskott. 
 
Ärendet kommer till kommunstyrelsen i januari 2019. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
 
 
 


