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 ANSLAGSBEVIS: 

 
Nämnd: Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen 

Sammanträdesdatum: 2018-05-16 Justeringsdatum: 2018-05- 

Anslagsdatum: 2018-05- Anslagets nedtagande: 2018-06- 

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

Sammanträdestid:  2018-05-16 kl. 09.00-11.00 
 
 
Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 
 
Beslutande ledamöter  
 
Jan-Olof Johansson (S), ordförande 
Ronald Rombrant (LP)  
Lars Björneld (L) 
Mats Karlsson (M)  
Fredrik Häller (LP)  
   
 
Tjänstemän:   
 
Leif Schöndell, kommundirektör   
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare § 13 
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare § 13 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg § 13 
Per Garenius, samhällsbyggnadschef  
Christian Wrangmo, avd. chef fastighet och service § 14, 16 
 
 
 
Paragrafer: 13-16 
  
 
Sekreterare: ……………………………………………. 
  Mari-Louise Dunert 

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

   
Justerare ……………………………………………….. 
  Ronald Rombrant 
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§ 13 
 
Trygghetsfrågor - information 
Dnr: LKS  
 
Säkerhetssamordnaren Joakim Hagetoft, Sanna Lannesjö, integrationssamordnare, 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg, informerar om trygghetsfrågor kopplat till 
oroligheterna i Lysekils kommun. Redogörelse lämnas för åtgärder och planeringar på 
kort och lång sikt. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen.  
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§ 14 
 
Information om byggnation av ny hamnservicebyggnad 
Dnr: LKS 2017-795 
 
Christian Wrangmo, avd. chef för fastighet och service informerar och visar skiss på 
ny hamnservicebyggnad vid Havsbadsparken. Projektet fortskrider så ny 
servicebyggnad ska stå klar inför säsong 2019. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet tar del av informationen.  
 
Beslutet skickas till 
 
Avdelningen för fastighet och service 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsens  
 Ledningsutskott 2018-05-16 4 (5) 

 

 JUSTERING     Sign: 
 

§ 15 
 
Remissvar angående samråd om förslag till havsplaner  
Dnr: LKS 2018-121 
 
Ärendet utgår från dagens sammanträde. Ärendet kommer att behandlas i 
kommunstyrelsen. 
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§ 16 
 
Tillägg på dagordningen – att iordningsställa en funktion för omklädning 
och dusch mm vid Fjällaplan 
Dnr: LKS 2018-370 
 
Lysekilspartiet har genom Ronald Rombrant väckt ärende om att ta fram en lösning 
för att iordningställa dusch- och omklädningsmöjligheter vid Fjällaplan. 
 
Ronald Rombrant yrkar på att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att titta 
vidare på att iordningsställa en funktion för omklädning och dusch m.m. vid 
Fjällaplan genom att utgå från: 
 

 att det gamla ”omklädeshuset” vid Fjällaplan omedelbart rivs och ersätts med 
annan byggnad med samma funktion som det gamla huset har haft,  

 att byggandet finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2018 års 
investeringsbudget, dock max 586 tkr, 

 att ett långt skötselavtal ingås mellan kommunen och LAIK samt 

 att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla och anskaffa 
erforderliga byggnader 

 
Ordförande meddelar att ärendet har väckts men att inget beslut kommer att tas idag. 
Ärendet måste beredas av samhällsbyggnadsförvaltningen som bör få ett uppdrag att 
ta fram beslutsunderlag. 
 
Ledningsutskottets beslut 
 
Ledningsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag om möjligheterna att iordningställa dusch- och omklädnings-
möjligheter vid Fjällaplan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningen för fastighet och service 
 
 
 
 
 


