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§ 145

2020-11-18

Dnr 2020-000394

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
Sammanfattning
På Kommuninvest stämma 2020, beslutades om framtida kapitalisering dvs att
medlemmarna under en fyra års period (med start 2021) ökar insatt kapital. Lysekils
kommun har idag en kapitalinsats på 12,9 mnkr. Fram till 2024 ökas insatsen med
5,7 mnkr enligt det nya beslutet och uppgår då till 18,6 mnkr vilket motsvarar 1 300 kr
per invånare.
Lysekils kommun har sedan tidigare ett förlagslån på 2,6 mnkr. I samband med
kapitaliseringen återbetalas detta förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk
förening till medlemmarna. Återbetalningen av förlagslånet föreslås återbetalas
direkt år 2020 till Kommuninvest Ekonomiska förening för att på så sätt finansiera
kapitaliseringen för året 2021. Förslaget är också att kommunstyrelsen bemyndigas
att vidta de åtgärder som krävs vid inbetalningen för åren 2020–2024.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 200
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16
Information om kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening, med bilaga
avseende återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening samt inbetalning av insatskapital.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun till Kommuninvest ekonomiska
förening (Föreningen) senast 20 november 2020 betala in insatskapital om 2 600 000 kr,
vilket motsvarar förlagslånet. Samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder
som krävs med anledning av inbetalningen.
Kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommun till Föreningen ska inbetala
ytterligare insatskapital i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under
åren 2022–2024.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs
för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2022,2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 1300 kr per
invånare.
Beslutet skickas till
Kommuninvest
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 146

2020-11-18

Dnr 2020-000473

Taxor och anläggningsavgifter inom fritidssektorn
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2020-10-06, § 109 att föreslå kommunfullmäktige
fastställa ny taxa för avgifter inom fritidssektorn.
Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid
föregående taxehöjning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 199
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-20
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-10-06, § 109
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny taxa fr.o.m. 2021-01-01 för avgifter
inom fritidssektorn enligt utbildningsnämndens förslag.
Beslutet skickas till
Fritidschef
Utbildningsnämnd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 147

2020-11-18

Dnr 2020-000410

Taxor Gullmarsborg att gälla från och med 2021-01-01
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade 2020-08-26, § 93 att föreslå kommunfullmäktige
höjda taxor inom enheten Gullmarsborg.
Enligt utbildningsnämnden är höjningen en indexuppräkning utifrån en jämförelse
mellan nuvarande konsumentprisindex och det konsumentprisindex som gällde vid
föregående taxehöjning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 198
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-26, § 93
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt utbildningsnämndens förslag till taxor för
Gullmarsborg att gälla från och med 2021-01-01.
Beslutet skickas till
Fritidschef
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (12)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige
§ 148

2020-11-18

Dnr 2020-000194

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara
medborgarförslag och kommunstyrelsen har i nuläget åtta obesvarade
medborgarförslag. Från redovisningen 2020-05-27, § 79 har kommunfullmäktige
behandlat tre medborgarförslag och det har inkommit fem nya medborgarförslag till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 196
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2020-10-22
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag
hösten 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 149

2020-11-18

Dnr 2020-000195

Redovisning över obesvarade motioner 2020
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen 20 obesvarade motioner.
Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara
motioner. Från redovisningen 2020-05-27, § 80 har kommunfullmäktige behandlat
25 motioner, varav 5 har återremitterats för vidare handläggning. Från senaste
redovisningen har 5 nya motioner lämnats in till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 197
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Förteckning över obesvarade motioner 2020-10-22
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Dnr 2020-000293

Åtagande inom satsningen Kommunernas klimatlöften
Sammanfattning
Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att
genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland
ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Satsningen består
av 20 konkreta åtgärder där kommunerna har rådighet, som är beprövade och som
ger stor utsläppsminskning. På sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha
genomfört merparten av åtgärderna.
Förslag till vilka av de 20 klimatlöftena Lysekils kommun ska avge har tagits fram i
dialog med kommunens förvaltningar och bolag. De klimatlöften som föreslås för
antagande bedöms fullt genomförbara under 2021 och ligger i linje med de olika
inriktningsbeslut kommunen fattat, samt med åtaganden kommunen gjort i andra
sammanhang.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 201
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-14
Beskrivning av de 20 klimatlöftena
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avger de klimatlöften som föreslås i tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
Samtliga förvaltningar och bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 151

2020-11-18

Dnr 2019-000391

Svar på medborgarförslag - Öka intresset för motioner och
medborgarförslag
Sammanfattning
Medborgarförslaget kan delas upp i tre separata delar, det ena att förtydliga
direktiven för hanteringen av motioner och medborgarförslag, det andra är att bjuda
in motionären eller förslagsställaren till det fullmäktigesammanträde som behandlar
förslaget. Det tredje delförslaget är att fullmäktigesammanträde avsätter ett eller två
möten per år till att enbart hantera motioner och medborgarförslag.
Det kan konstateras att de två första delförslagen i realiteten redan är genomförda.
Hanteringen av medborgarförslag reviderades av fullmäktige 2017 och den som
ställer ett medborgarförslag bjuds alltid in till det fullmäktigesammanträde där hens
förslag ska behandlas.
Gällande det tredje delförslaget, att fullmäktige avsätter en till två
fullmäktigesammanträden enbart till motioner och medborgarförslag, ser
förvaltningen inget behov för. Handläggningstiderna och tidsrymden för besvarande
av medborgarförslag har kortats drastiskt för såväl medborgarförslagen som
motionerna, och dessa hanteras löpande i kommunfullmäktige. Dock med ett
avbrott på grund av Covid-19. Att tidsrymden för besvarande är väsentligt kortare än
tidigare är ett resultat av den nya hanteringen av medborgarförslag som fastställdes
av fullmäktige 2017.
Vidare kan det konstateras att i dagsläget ligger förvaltningen väl i fas med inflödet
av motioner och medborgarförslag. Det föreligger enligt förvaltningen därför inget
behov av särskilt avsatta fullmäktigesammanträden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-04, § 202
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarad med
hänvisning vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 152

2020-11-18

Dnr 2020-000470

Motion från Monica Andersson (C) angående antagande av
träbyggnadsstrategi
Sammanfattning
Monica Andersson (C) har i en motion föreslagit att Lysekils kommun skyndsamt
antar en Träbyggnadsstrategi för att bidra till ökad träbyggnation. Trä bildas
naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften. Att bygga i trä
är att binda koldioxid i stället för att den släpps ut till atmosfären. Trä som
byggmaterial har utöver dessa miljöfördelar även många tekniska och ekonomiska
fördelar. Förslag till strategi bifogas till motionen, som kan ligga till grund för
arbetet.
Beslutsunderlag
Motion med bilaga 2020-10-16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153

2020-11-18

Dnr 2020-000508

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2020-11-18
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden i protokoll 2020-11-18


Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-11-02, § 133 - Taxor och avgifter
inom socialnämndens verksamhetsområde 2021



Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-11-02, § 137 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS – äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionsnedsättning



Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-11-02, § 138 - Rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL - IFO

Justerare

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

KLAS-GÖRAN
HENRIKSSON
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2020-11-19 14:43:09

Transaktionsidentitet: 862860EDFF6812ACF62AA53207D61E8D04C5486C0F

RONNY
HAMMARGREN
E-Legitimation:

BankID File

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2020-11-19 15:20:49

Transaktionsidentitet: AD442CF7CAB03C11E40A92DA3C9641694EE5E72A2B

RICARD
SÖDERBERG
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2020-11-20 11:08:25

Transaktionsidentitet: 9EA84089F804461A45AE2BB27EF0ADAF13C869611D

MARI-LOUISE
DUNERT
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2020-11-23 09:33:25

Transaktionsidentitet: 72DFCC4924263FFACDC01E4599D187017E26842A10

Underskriftstjänst:

Visma Federationstjänst
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