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Lars Björneld (L) 
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Eva-Marie Magnusson, ekonomichef § 9 
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  Mari-Louise Dunert 
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§ 6 
 
Översiktsplan (ÖP) – fortsatt process  
Dnr: LKS  
 
Leif Schöndell, kommundirektören informerade om den fortsatta processen för 
översiktsarbetet (ÖP). 
 
Processen befinner sig nu i steg 3 - en programhandling har tagits fram och antagits 
politiskt. 
 
De kommande stegen handlar om att upprätta en samrådshandling genom att 
konkretisera de inspel som kommit under steg 1-3 i ett kartmaterial, genomföra en 
miljökonsekvensbeskrivning samt att digitalisera ÖP. Detta arbete kommer att 
beskrivas i en ny projektplan som upprättas när ny projektledare är på plats. 
 
Tjänstemannastyrgrupp och arbetsgrupp kommer att fortsatt bistå projektledaren i 
det kommande arbetet. Ledningsutskottet är fortsatt politisk referensgrupp. 
 
Yrkande 
 
Ronald Rombrant (LP): att projektdirektiv respektive projektbeskrivning från 2015 
skyndsamt uppdateras och redovisas till projektägaren kommunstyrelsen. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att ny projektplan skyndsamt upprättas samt redovisas till 
projektägaren kommunstyrelsen, ledningsutskottet tar för övrigt del av 
informationen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelning för hållbar utveckling 
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§ 7 
 
Miljöbil som personalförmån – Regler för innehav av personalbil 
Dnr: LKS 2018-101 
 
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare föreslås att tillsvidareanställda i 
Lysekils kommun som personalförmån ska kunna få en s k personalbil. Kommunen 
leasar bilarna och uthyr dem vidare till personalen under en period om 36 månader. 
Den anställde betalar via ett bruttolöneavdrag. Upplägget är för arbetsgivaren 
kostnadsneutralt. Utöver att erbjuda de anställda denna förmån har också ett 
regelverk tagits fram.  
 

Följande villkor gäller för att komma ifråga för personalbil:   

• Ha minst 3,5 år kvar till pension 
• 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 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-06 
Regler för innehav av personalbil 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att miljöbil som personalförmån ska erbjudas 
tillsvidareanställda medarbetare i Lysekils kommun. 
 
Ledningsutskottet beslutar att fastställa Regler för innehav av personalbil enligt 
bilaga. 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalavdelningen  
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§ 8 
 
Verksamhets- och lokalbidrag 2018 
Dnr: LKS 2017-146 
 
Kommunfullmäktige har i budget för år 2018 anslagit max 2,0 mnkr för verksamhets- 
och lokalbidrag till föreningar och organisationer. Dessa har inkommit med 
ansökningar och beslutsunderlag inför år 2018. 

Ledningsutskottet har stöd i delegationsordningen kap 6 punkt 5 att besluta i frågan. 

Administrativa chefen har budgetansvaret för verksamhets- och lokalbidrag och har 
utifrån inkomna ansökningar och riktlinjer tagit fram ett förslag till fördelning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-01 
Bilaga över ansökningar 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beviljar verksamhets- och lokalbidrag till föreningar och 
organisationer enligt bilaga. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Administrativ chef (f.v.b) 
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§ 9 
 
Ekonomiska förutsättningar budget 2019 
Dnr: LKS  
 
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef informerar om de ekonomiska förutsättningarna 
inför budgetarbetet 2019. 
 
Utifrån resultatet för 2017, driftredovisning, investeringar och finansiella mål, budget 
2018, redovisas en prognos för budget 2019.  
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen. 
 


