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§ 183

2020-11-04

Dnr 2020-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-11-04
Sammanfattning
Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg lämnar information om trygghetsarbetet. Senaste
informationen återfinns i de veckovisa trygghetsrapporterna. Arbete pågår för att
permanenta fältteamsverksamheten. Utbildningschef och Socialchef leder arbetet.
Arbete pågår också för att strukturera upp samverkan internt för att främja
inkludering och samordning av trygghetsarbetet. Revidering av riktlinjerna för
trygghetsarbetet är planerat, kommundirektören leder arbetet.
Rickard Fremark, chef för lokalpolisområdet Västra Fyrbodal, är inbjuden till
dagens sammanträde tillsammans med poliserna Urban Svan och Dan Carlsson, för
att informera om polisområdet Fyrbodal och deras arbete.
Lägesbilden i Lysekil första halvåret 2020 är minskad brottslighet men ökad
otrygghet och ordningsstörningar av ett fåtal (men besvärliga) individer.
Polisens arbete bygger på närvaro för att förebygga otrygghet och brottslighet.
Polisens förmåga är nära kopplad till kommunens arbete med skola, fritid,
socialtjänst samt arbete med föräldrar.
Anne Gunnäs, näringslivsutvecklare lämnar information om avsiktsförklaringen
avseende Kristineberg Centrum. Kristineberg Center är ett internationellt och
nationellt ledande centrum inom forskning och innovation för hållbar blå tillväxt.
Fredrik Lindén VD och Marie Linde vice VD från Turistrådet lämnar information om
Hållbarhetsklivet från Turistrådet Västsverige via Teams.
Jasmin Kramle och Johanna Bagge från LEVA i Lysekil lämnar information om ny
taxekonstruktion via Teams.
Information från Mats Andresen, VD Rambo AB om inpasseringssystem för
återvinningscentralerna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 184

2020-11-04

Dnr 2020-000123

Månadsuppföljning september 2020 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter februari, april, augusti, oktober
samt i årsrapport per 31 december. Ytterligare uppföljning sker månadsvis till
respektive nämnd.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en månadsrapport per 30 september
2020 som omfattar uppföljning av ekonomi avseende utfall för perioden samt
prognos för helåret.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Månadsrapport september 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport september 2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Dnr 2020-000028

Dimensionering och lokalisering av boendeplatser inom äldreomsorgen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08, § 65, att godkänna ett projektdirektiv för
en utredning om framtidens äldreomsorg. I direktivet beskrivs att arbetet kommer
att genomföras i form av fyra delutredningar. Den första delutredningen avseende
framtida behov och inriktning samt lokalisering av boenden har nu genomförts med
hjälp av en extern konsult, InRikta Analys AB, som redovisat uppdraget i en rapport
daterad 2020-09-11.
I rapporten beskrivs övergripande observationer avseende äldreomsorgen i Lysekil,
kapaciteten inom särskilt boende, en analys av faktorer som påverkar kapaciteten,
en sammanvägd bedömning samt konsulternas slutsatser och rekommendationer.
De övergripande slutsatserna i rapporten sammanfattas i följande punkter:
Behovet av kommunal omsorg ökar. De behov som kan mötas i ordinärt boende ökar
för varje år som går.
Befintligt bestånd [under uppbyggnad] prognosticeras vara tillräckligt för att täcka
invånarnas behov under relativt lång tid framöver.
Även med Skaftöhemmet Gullvivan tillfälligt stängt kommer det sannolikt finnas en
överkapacitet av platser inom särskilt boende i närtid.
Det finns behov av att satsa på alternativa boendeformer som trygghetsboenden i
kommunen.
I rapporten ges vidare specifika slutsatser och rekommendationer samt ett förslag
till strategi för utveckling av äldreomsorgen i Lysekils kommun.
Planering och dimensionering av verksamheterna inom äldreomsorgen är
socialnämndens uppdrag. Förvaltningen föreslår att rapporten överlämnas till
nämnden som underlag för erforderliga beslut samt fortsatt planering av
äldreomsorgen i Lysekils kommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-06
Rapport "Dimensionering och lokalisering av boendeplatser - Lysekils kommun"
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K) begär att få lämna en protokollsanteckning. Ordförande beslutar
att omröstning ska avgöra om anteckningen får lämnas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget om att godkänna anteckningen mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår protokollsanteckningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs
Ja-röst för att godkänna protokollsanteckningen
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 1 ja-röst och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
protokollsanteckningen.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Nej
X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Håkan Kindstedt

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

K

Avstår

X
1

8

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten Dimensionering och
lokalisering av boendeplatser till socialnämnden som underlag för erforderliga
beslut samt fortsatt planering av äldreomsorgen i Lysekils kommun.
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 186

2020-11-04

Dnr 2019-000360

Uppföljning av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-02-27 ska återrapport till kommunstyrelsen
göras vid två tillfällen gällande vad som har åstadkommits och hur det har sett ut
med närvaron i Rådet för hälsa och social hållbarhet. En uppföljning gjordes i slutet
av 2019 och hösten 2020 sammanställdes ytterligare en uppföljning.
Kommunstyrelsen föreslås ta del av och godkänna uppföljningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16
Uppföljning av Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporten från Rådet för folkhälsa och social
hållbarhet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Dnr 2020-000442

Samråd Detaljplan Fossa 1:116, Skaftö, Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fossa
1:116.
Denna detaljplan omfattar fastigheten Fossa 1:116 samt del av S:1.
Förslaget till detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av ca åtta
bostadshus på den nordöstra delen av fastigheten Fossa 1:116.
Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06
och övriga berörda styrdokument.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16
Checklista för granskning av detaljplan Fossa 1:116
https://lysekil.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-ochdetaljplaner/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/skafto.html
Delegationsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Nohrén (MP): Avslag på förvaltningens förslag.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Reservation
Emma Nohrén (MP), anmäler skriftlig reservation.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka samrådshandling för Fossa 1:116 Lysekils
kommun med beaktande av bifogade synpunkter enligt bilaga 1 till samrådshandling
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Emma Nohrén (MP) mot kommunstyrelsens beslut 2020-11-04
– Yttrande över samrådshandling för Fossa 1:116 Skaftö Lysekils kommun
Vi i miljöpartiet vill avstyrka samrådshandlingen för Fossa 1:116. Vi anser att man
inte ska ge fler planbesked innan vi har en ny översiktsplan på plats. Vidare anser vi
att Skaftö i det närmaste är färdigbyggt och att det inte finns behov av fler bostäder
som med största sannolikhet skulle bli fritidsboende. Naturen är redan
fragmenterad och de orörda sammanhängande naturområdena måste bevaras. Det
aktuella området är ett kuperat område där byggnation skulle innebära stora
ingrepp i naturen.
Redan idag har Skaftö stora brister i VA kapacitet och avloppsreningsverket måste
regelbundet bredda vid hög belastning. Det är oacceptabelt att orenat avloppsvatten
åker rätt ut i vårt känsliga Västerhav och innan det är åtgärdat bör det vara stopp för
all nybyggnation. Vidare har trafikverket flaggat för att vägen ut till Skaftö redan i
dagsläget inte klarar av ökad trafik.
Emma Nohrén

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 188

2020-11-04

Dnr 2020-000493

Avsiktsförklaring avseende utveckling av Kristineberg Center
Sammanfattning
I februari 2018 tecknade Lysekils kommun som en av flera parter ett samarbetsavtal
om att utveckla Kristineberg Marine Research and Innovation Centre (Kristineberg
Center) som en nationell infrastruktur för forskning och utveckling kopplad till
havet. Sedan dess har ett flertal projekt initierats och test- och
demonstrationsmiljöer utvecklats. För att säkra en fortsatt framgångsrik och
långsiktig verksamhet vid Kristineberg ser parterna att gemensamma arbetsformer
och principer för drift och finansiering behöver utvecklas. Med grund i en rapport
framtagen av en extern konsult föreslås att ett aktiebolag med särskild
vinstdelningsbegränsning bildas.
Avsiktsförklaringen handlar om att parterna ställer sig bakom att fortsätta arbetet i
denna riktning med målet att ett bolag ska vara startat senast 2021-12-31.
Tanken är inte att Lysekils kommun ska gå in som aktieägare i det nya bolaget utan
medverka som en ”övrig part” vilket kommer att regleras i ett konsortialavtal.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Avsiktsförklaring daterad 23 oktober 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Kristineberg Center

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 189

2020-11-04

Dnr 2020-000472

Redovisning till kommunstyrelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
i enlighet med gällande styrdokument
Sammanfattning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och i november månad
redovisas för kommunstyrelsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och
ohälsa. Det innebär att man kontrollerar att de krav som ställs i föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) följs och att arbetsmiljöarbetet ger
resultat och leder till en bättre arbetsmiljö för kommunens anställda.
Det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunens verksamheter bedrivs
enligt framtagna riktlinjer och rutiner. Utifrån arbetsmiljöronder och
undersökningar som ingår i dessa görs årligen en uppföljning som ska innehålla en
sammanställning av vad som framkommit.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Presentation arbetsmiljöarbetet i Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2020.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 190

2020-11-04

Dnr 2020-000469

Förslag om att Lysekils kommun ansluter sig till Turistrådet Västsveriges
initiativ "Hållbarhetsklivet"
Sammanfattning
Turistrådet Västsverige har bjudit in samtliga kommuner i Västra Götaland att
ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att tillsammans med Turistrådet och alla
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i
omställningen till ett hållbart samhälle.
Avsikterna och ambitionerna ligger väl i linje med såväl kommunens vision som
andra styrdokument i Lysekils kommun.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16
Hållberhetsklivet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lysekils kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet.
Beslutet skickas till
Turistrådet Västsverige
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 191

2020-11-04

Dnr 2020-000431

Lekmannarevisorernas granskning av ägarstyrningen av Rambo AB
2020
Sammanfattning
Kommunrevisionen har begärt svar på två frågor om ägarstyrningen i Rambo AB.
Dels hur kommunen arbetar med att utveckla styrningen av Rambo AB, dels vilken
strategi kommunen har för att tillse att uppdaterat ägardirektiv och avfallsplan
arbetas fram. Bakgrunden är att lekmannarevisorerna i Rambo AB genomför en
granskning av ägarstyrningen av bolaget.
Tidigare granskningar i Rambo AB har visat på behov av vissa förtydliganden i
ägardirektivet och det har uppmärksammats att den för bolaget och de fyra
ägarkommunerna gemensamma avfallsplanen är inaktuell då den inte uppdaterats
sedan den antogs 2008.
Förvaltningen delar uppfattningen att en ny avfallsplan måste tas fram, vilket har
behandlats på ägarsamråd den 22 oktober 2020. Vid samma tillfälle beslutades även
om att en genomgång av styrdokumenten ska göras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-23
Skrivelse från kommunrevisionen
Granskningsrapport KPMG 2017
Granskningsredogörelse EY 2019
Bolagsordning för Rambo AB
Aktieägaravtal
Gemensamt ägardirektiv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 192

2020-11-04

Dnr 2020-000004

Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen
Sammanfattning
Inga delegationsbeslut att redovisa på dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 193

2020-11-04

Dnr 2020-000012

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-11-04
Sammanfattning
•

Brev till kommunstyrelsens ordförande gällande trängsel i kollektivtrafiken

•

Protokollsutdrag från miljönämnden 2020-09-23, § 36 - Uppföljning utökat
smittskydd

•

Protokollsutdrag från miljönämnden 2020-09-23, § 35 -revisorernas
granskning 2019

•

Protokollsutdrag från miljönämnden 2020-09-23, § 34 - analys av KKiK

•

Protokollsutdrag från miljönämnden 2020-09-23, § 33- sammanträdestider
2021

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Munkedals kommun Samrådshandling bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun

•

Regeringsbeslut - - Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av
ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet

•

Protokoll från Förbundsdirektionen Fyrbodals kommunalförbund 2020-09-24

•

Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2020-09-15

•

Protokoll från Lysekil Hamn AB 2020-09-15

•

Miljönämnden Presentation dialogmöte Lysekil 22 september

•

Minnesanteckningar U3 Miljönämnden 2020-09-22

•

Socialnämnden bildspel uppföljningsdialog 3

•

Minnesanteckningar U3 socialnämnden 2020-09-22

•

Arbetslivsförvaltningen bildspel uppföljningsdialog 3

•

Minnesanteckningar U3 utbildningsnämnden 2020-09-22

•

Samhällsbyggnadsnämndens bildspel uppföljningsdialog 3

•

Minnesanteckningar U3 samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-22

•

Samordningsförbundet Väst - delårsrapport

•

Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2020-09-29

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden till protokollet
4 november 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Dnr 2020-000003

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör samlingsärende 2020
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om:
•

Styrelsemöte den 13 oktober med Lysekils Stadshus AB

•

Samverkansråd den 22 oktober, gällande IT, lön och Miljönämnden i
mellersta Bohuslän samt ägardialog med Rambo

•

Bolagsdialoger genomförda den 23 oktober

•

Kommunledningen träffade Magnus Heimburg VD för Preem den 21 oktober.
Information lämnades om planerna för Preemraff, omställning av
raffinaderiet. Ny samrådshandling utskickad av Preem för ombyggnad av
dieselanläggning för förnybar produktion.

•

Den 28 oktober genomfördes en workshop för arbetet med ÖP

•

Revidering av riktlinjerna för trygghetsarbetet pågår.

•

Nya restriktioner för pandemin.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Den 14 oktober blev kommunalråd och oppositionsråd intervjuade av Radio
Väst med anledning av halvtid i mandatperioden.

•

Leadermöte den 2 november, arbete pågår för ny leaderperiod.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-11-04

Kommunstyrelsen

§ 195

Dnr 2020-000471

Ny taxekonstruktion för VA
Sammanfattning
LEVA Vatten AB är huvudman för VA-verksamheten i Lysekils kommun. Styrelsen i
bolaget har 2020-09-22 beslutat att gå vidare till kommunfullmäktige med förslag
till ny taxekonstruktion för VA.
Syftet med förslaget till ny taxekonstruktion är att kostnaderna ska fördelas skäligt
och rättvist inom VA-kollektivet i enlighet med lagstiftningen, inte att höja de totala
intäkterna för bolaget. Konsekvensen av förslaget blir dock att ett antal abonnenter
får en högre brukningsavgift, medan andra får en sänkning.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Protokoll från LEVA vatten AB 2020-09-22
Tjänsteskrivelse från LEVA i Lysekil AB
Förslag till ny taxekonstruktion
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Martinsson (LP): Återremiss för komplettering med bilaga 1 och 2 i förslaget
till ny taxekonstruktion.
Ricard Söderberg (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till Björn Martinssons
förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering med bilaga
1 och 2 i förslaget till ny taxekonstruktion.
Beslutet skickas till
LEVA i Lysekil AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 196

2020-11-04

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Förteckning av obesvarade medborgarförslag 2020-10-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag hösten 2020.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 197

2020-11-04

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-26
Förteckning av obesvarade motioner 2020-10-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner hösten 2020.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 198

2020-11-04

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-08-26, § 93
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt
utbildningsnämndens förslag till taxor för Gullmarsborg att gälla från och med
2021-01-01.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 199

2020-11-04

Dnr 2020-000473

Taxor och anläggningsavgifter inom fritidssektorn att gälla från och
med 2021-01-01
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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-20
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-10-06, 109
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny taxa fr.o.m.
2021-01-01 för avgifter inom fritidssektorn enligt utbildningsnämndens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 200

2020-11-04

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
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
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils kommun till
Föreningen ska inbetala ytterligare insatskapital i Föreningen till följd av ökade krav
på kapitalinsats under åren 2022–2024.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga 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
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 201

2020-11-04

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-14
Beskrivning av de 20 klimatlöftena
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avge de klimatlöften som
föreslås i tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 202

2020-11-04

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses vara besvarad med hänvisning vad som anförts i förvaltningens
tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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