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Dnr 2019-000010

Avsägelser som ersättare i kommunstyrelsen och socialnämnden
Sammanfattning
Anders Söfting (S) har i en skrivelse 2019-08-06 avsagt sig uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen.
Gert-Ove Forsberg (LP) har i en skrivelse 2019-08-22 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Krister Samuelsson (M) har i en skrivelse 2019-08-28 avsagt sig uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelser från Gert-Ove Forsberg, Anders Söfting och Krister Samuelsson.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Anders Söfting.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Gert-Ove Forsberg.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Krister Samuelsson och
överlämna ärandet till valberedningen.
Kommunfullmäktige framför ett tack till samtliga för det politiska arbete som de
bidragit med, för Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Gert-Ove Forsberg
Anders Söfting
Krister Samuelsson
Löneenheten
Kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2019-000010

Fyllnadsval till kommunstyrelsen och valnämnden
Nominering
Anders C Nilsson (S) nominerar Roger Siverbrant (S) som ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Anders Söfting (S).
Anders C Nilsson (S) nominerar Leif Ström (L) som ny ledamot i valnämnden efter
Christer Hammarqvist (L).
Jeanette Janson (LP) nominerar Björn Martinsson (LP) som ny ersättare i
kommunstyrelsen efter Gert-Ove Forsberg (LP).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Roger Siverbrant och Björn Martinsson till
ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2020.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Ström som ledamot i valnämnden för
mandatperioden 2019-2020.

Beslutet skickas till
Roger Siverbrant
Björn Martinsson
Leif Ström
Löneenheten
Kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2019-000064

Val av nämndemän 2020-2023 - Tingsrätten
Sammanfattning
Ordförande i valberedningen har konsulterat med partiernas grupperingar via
telefonsamtal och mail och överlämnar en sammanställning till kommunfullmäktige
över nomineringar till nämndemän för Tingsrätten i Uddevalla.
Fördelningen av de 7 plasterna till nämndemän är gjord efter partiernas valtekniska
samarbete.
Lysekils kommuns valberedning föreslår följande nämndemän:
Yngve Larsson, Anna Lorenz, Carl Gustaf Hallgren, Lisbeth Lindström,
Per Tengberg, Elisabeth Åkerman, Mari-Louise Dunert
Beslutsunderlag
Valberedningens förslag till nämndemän.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande personer till nämndemän för
perioden 2020-2023:
Yngve Larsson
Anna Lorenz
Carl Gustaf Hallgren
Lisbeth Lindström
Per Tengberg
Elisabeth Åkerman
Mari-Louise Dunert

Beslutet skickas till
Yngve Larsson
Anna Lorenz
Carl Gustaf Hallgren
Lisbeth Lindström
Per Tengberg
Elisabeth Åkerman
Mari-Louise Dunert
Uddevalla Tingsrätt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 80

Dnr 2019-000236

Komplettering av exploateringsbudget 2019
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-27, § 88 att begära utökad
exploateringsbudget för 2019. Anledningen är att tre exploateringsområden har
utvecklats snabbare än vad som förutsågs när budgeten för 2019 fastställdes av
kommunfullmäktige och av den orsaken behöver exploateringsbudgeten utökas.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-26, § 116
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-12
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-05-27, § 88 med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Granberg (MP): Att avslå kommunstyrelsens förslag och föreslår istället att
exkludera Tronebacken ur exploateringsbudgeten.
Ronald Rombrant (LP), Ulf Hanstål (M), Ricard Söderberg (S) och Siw Lycke (C):
Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Maria Granbergs förslag.
Håkan Smedja (V): Bifall till Maria Granbergs förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka exploateringsbudgeten för 2019 med
1 565 tkr enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Reservation
Maria Granberg (MP), reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2018-000635

Kompletterande beslut, markförvärv Norra Tronebacken
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 30, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra köpet av fastigheterna Lyse-Fiskebäck 2:10
samt Lyse-Fiskebäck 2:12 till en total köpeskilling av 9 miljoner kronor.
Det har dock visat sig att ägarna till fastigheterna utgått från att kommunen tar över
bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316. Då det tidigare
beslutet avsåg ett direkt markköp och inte förvärv via köp av bolagen har
samhällsbyggnadsnämnden valt att på nytt lyfta ärendet till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 130
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-08-26, § 134
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14
Karta
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13, § 30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
förvärva bolagen Tronebacken Väst AB och kommanditbolaget Stadsäga 1316 till en
summa av högst 9 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska kräva ett
intygande av säljaren att inga dolda avtal eller andra dolda kostnader tillkommer vid
köp av bolagen Tronebacken Väst AB och Stadsäga 1316.
Kommunfullmäktige beslutar att eventuella dolda kostnader betalas av säljaren.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 82

Dnr 2019-000227

Reviderat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sammanfattning
Miljönämnden i mellersta Bohuslän handlägger enligt gällande
samverkansöverenskommelse samtliga kommunala uppgifter enligt miljöbalken
vilket innefattar även strandskyddsärenden enligt 7:e kapitlet §§ 13 – 18h.
Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu beslutat att dessa ärenden i
fortsättningen ska hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i den egna kommunen.
För att detta ska bli giltigt måste kommunfullmäktige i alla tre samverkande
kommuner fatta beslut om denna förändring i reglementet för miljönämnden.
Förvaltningen tillstyrker att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-26, § 117
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-13
Förslag till reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Miljönämnden i mellersta
Bohuslän enligt bilaga att gälla från och med 2019-11-01.

Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sotenäs kommun
Munkedals kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 83

2019-09-18

Dnr 2018-000244

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente har reviderats tidigare under 2018 och
senast av kommunfullmäktige 2019-04-17. Reglementet behöver nu revideras
ytterligare då vissa verksamhetsområden saknas: ”hyresavtal med externa
fastighetsägare” samt ”uthyrning av kommunens fastigheter”.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 133
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-16
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27, § 116
Förslag till reviderat reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer samhällsbyggnadsnämndens reviderade reglemente
att börja gälla då fullmäktiges protokoll justerats, och att tidigare reglemente
samtidigt upphör att gälla.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 84

Dnr 2018-000639

Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns utvecklingsområdet ”Vi tar ansvar för
miljön”. Till utvecklingsmålet har kommunstyrelsen i sin budget för 2019 formulerat
en strategi som handlar om att ta fram riktlinjer för hur Lysekils kommun ska arbeta
med miljöfrågorna i den egna organisationen i syfte att skapa struktur och ge
vägledning till verksamheterna i miljöarbetet.
Med utgångspunkt i utvecklingsmål och strategier har förvaltningen tagit fram
förslag till Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 132
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-22
Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för ett strukturerat miljöarbete.
Riktlinjerna gäller även för de av kommunen helägda bolagen.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 85

2019-09-18

Dnr 2018-000018

Redovisning av partistöd 2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om regler för kommunalt partistöd i Lysekils
kommun. Partistöd ska ges till politiska partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Reglerna innebär att alla mottagare av partistöd ska årligen
lämna en skriftlig redovisning (KL 4 kap. 31 §).
Redovisningskravet syftar till att genom ökad öppenhet ge allmänhet och medierna
möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras
redovisning.
Redovisningen avser perioden 1 januari till den 31 december 2018 och samtliga
partier har lämnat in redovisningen till kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 131
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-13
Redovisningar från samtliga partier
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd för år 2018.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 86

Dnr 2019-000189

Taxa för tobaktillsyn
Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träde Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den
nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av
tobak och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar
innebär att miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter
de nya bestämmelserna.
De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd för
försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar
tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd.
Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av
den som bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 134
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Protokoll från miljönämnden i mellersta Bohuslän 2019-04-17, § 37
Tjänsteskrivelse från miljöenheten
Förslag till ny taxa (2018.2088) tobak och liknande produkter inom SML
kommunerna
Jäv
Monica Andersson (C) anmäler jäv.
Förslag till beslut på sammanträdet
Siw Lycke (C): Återremiss av ärendet för att få en detaljerad tim- och tidskalkyl samt
ta fram ett förslag till en differentierad taxa.
Ulf Hanstål (M), Ronald Rombrant (LP), Christina Gustavsson (S) och AnnCharlotte Strömwall (L): Bifall till Siw Lyckes förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att få en detaljerad timoch tidskalkyl samt ta fram ett förslag till en differentierad taxa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2013-000099

Svar på motion om tillgänglighets- och bemötandepolicy i Lysekils
kommun
Sammanfattning
Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en
tillgänglighets- och bemötandepolicy.
Förvaltningen anser att det av stor betydelse en hög kvalitet hålls vad avser både
tillgänglighet och bemötande.
Sedan motionen skrevs har kommunen antagit flera styrdokument som är relevanta
för just en god tillgänglighet och ett gott bemötande. Bland dessa styrdokument kan
återfinns vision och en värdegrund (öppet, enkelt, värdigt). Samtliga verksamheter
ska i sin verksamhetsplan beskriva hur man avser att bidra till visionen och hur man
följer värdegrunden.
Utöver dessa dokument har en medarbetarplattform tagits fram vilket tydliggör
arbetsgivarens förväntningar på den enskilde medarbetaren. Förväntningarna på
cheferna klargörs i chefsplattformen. Förvaltningens uppfattning är att befintliga
styrdokument är ändamålsenliga och tillräckliga. Ytterligare styrdokument bedöms
därför ha ringa mervärde.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-26, § 118
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-31
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-03-21, § 37
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2014-000230

Svar på motion angående skateboardramp
Sammanfattning
Camilla Carlsson, dåvarande folkpartiet, framför i en motion 2014 att kommunen
ska anlägga en skateboardbana. Det kan konstateras att Lysekilsbostäder 2016
investerade i en skateboardramp som en del i en multisportarena.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-26, § 119
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-09
Motion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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LKS § 89

Dnr 2018-000641

Svar på motion om att ändra titeln tjänsteman till tjänsteperson
Sammanfattning
Annette Calner (LP) föreslår i en motion 2018-11-19 att Lysekils kommun inför det
könsneutrala ordet tjänsteperson istället för tjänsteman i skrift- och talspråk.
Förvaltningen delar motionärens ståndpunkt att begreppet tjänsteperson är en
viktig signal som i arbetet för ett jämställt samhälle. Benämningen tjänsteperson
används därför medvetet och alltmer aktivt i kommunen som tex i tjänsteskrivelser
och annan dokumentation samt även när kommunen kommunicerar med externa
aktörer.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-06-26, § 120
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-09
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-22, § 26
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Annette Calner (LP), Ulf Hanstål (M), Maria Granberg (MP), Ricard Söderberg (S),
Ronald Rombrant (LP), Christina Gustavsson (S), Krister Samuelsson (M) och
Håkan Smedja (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

LKS § 90

2019-09-18

Dnr 2017-000103

Svar på motion om att dokumentera dialogmöten
Sammanfattning
Fredrik Lundqvist (LP) föreslår i en motion 2017-02-07 att kommunstyrelsens
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras genom mötesanteckningar.
Kommunens styrmodell bygger på kontinuerlig dialog mellan förtroendevalda och
verksamheterna och dessa dialogmötena dokumenteras alltid. Styrelsens
dialogmöten med nämnder och bolag dokumenteras också i någon form, dock inte
alltid i form av mötesanteckningar som motionären föreslår. Full insyn och
transparens är möjlig i vad som avhandlats på dialogmötena då all dokumentation
kan begäras ut som allmän handling. Förvaltningen menar att kommunens
dialogmöten huvudsakligen redan idag dokumenteras på ett systematiskt sätt och att
någon utredning för hur mötesanteckningar bör utformas inte behövs.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 139
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-07-18
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2015-000552

Svar på motion om ett fossilfritt Lysekil
Sammanfattning
Inge Löfgren (MP) i en motion 2015-11-22 föreslagit att Lysekils kommun omgående
ska anta regeringens initiativ och delta i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Fossilfritt Sverige ett initiativ som startades av regeringen inför klimatmötet i Paris
2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det
är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer
av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar idag
över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits
fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli
fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig
aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
En av utmaningarna för miljöarbetet som beskrivs i den av kommunfullmäktige
beslutade budgeten för 2020 handlar om att åstadkomma ett fossilbränslefritt och
energieffektivt Lysekil där vi minimerar utsläppen av växthusgaser och optimerar
resursanvändningen. Förvaltningen anser att en del i och ett stöd för arbetet att
möta den utmaningen är att Lysekils kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt
Sverige. Det skulle också vara ett sätt att manifestera var kommunen står i arbetet
med klimatfrågan.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 135
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Deklaration Fossilfritt Sverige
Motion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2018-000105

Svar på motion om att göra Metvik/Fiskebäcksvik till naturreservat
Sammanfattning
Inge Löfgren (MP) har i en motion 2018-02-08 föreslagit att Lysekils kommun bör
genomföra ett skydd för att säkerställa att naturen bevaras orörd från Metvik till
Fiskebäcksvik. Skyddet bör vara långsiktigt och lämpligen i form av ett statligt
naturreservat. Bakgrunden till motionen är den förfrågan om anläggande av
ytterligare en djuphamn i Brofjorden som inkom till kommunen under 2017.
Frågan om att anlägga en ny djuphamn i Brofjorden är inte längre aktuell. Den
framtida användningen av de aktuella markområdena bör hänskjutas till det
pågående arbetet med en ny översiktsplan.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 136
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-08-08
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-02-15, § 19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (28)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

LKS § 93

2019-09-18

Dnr 2018-000258

Svar på motion om fler bostäder i Lysekils kommun genom
VA-utbyggnad
Sammanfattning
Lars Björneld (L) har i en motion 2018-04-10 föreslagit att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till en VA-utbyggnad längs
Gullmarns norra strand från Flat till befintlig VA och att utredningen inkluderar det
nya äldreboendet i Fiskebäck.
En av flera grundläggande åtgärder för att kunna säkerställa nya bostäder är att vara
proaktiv och ha en långsiktig tidshorisont i sin planering för eventuellt framtida
byggande inom kommunens geografiska område. En modern och utbyggd VAanläggning utgör en väsentlig utgångspunkt för framtida eventuell produktion av
bostäder och har dessutom en miljövänlig aspekt då befintlig bebyggelse skulle
kunna anslutas till en utbyggd VA-anläggning.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 137
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-06-26
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-04-19, § 59
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till en VA utbyggnad längs Gullmarns
norra strand från Flat till befintlig VA, och att utredningen inkluderar det nya
äldreboendet i Fiskebäck.

Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2018-000511

Svar på motion om föreningsutvecklare i Lysekils kommun
Sammanfattning
Jeanette Janson (LP) föreslår i en motion att Lysekils kommun utreder och inrättar
en tjänst som föreningsutvecklare. Utbildningsförvaltningen har utrett frågan och
har under våren 2019 tillsatt en ny tjänst som föreningsutvecklare vilket ligger helt i
linje med vad som föreslås i motionen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 138
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-07-18
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 121
Protokoll från utbildningsnämnden 2019-01-16, § 5
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000339

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsunds centrum, som ska
vara öppet året runt.
Sammanfattning
Thomas Falk har i en motion från 2015 föreslagit att en offentlig toalett anläggs i
Grundsunds centrum och som ska vara öppen året om.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB.
Motionärens förslag har därmed realiserats.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 140
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-08-09
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 73
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000713

Svar på motion om offentlig toalett i Grundsund
Sammanfattning
Richard Åkerman (M) har i en motion från 2017 föreslagit att anlägga en offentlig
toalett i Grundsunds centrum.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27, § 114 att teckna ett 10-årigt
hyresavtal för en offentlig toalett i Grundsund med LysekilsBostäder AB.
Motionärens förslag har därmed realiserats.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 141
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-08-09
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 138
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000740

Svar på motion om att installera solceller på kommunens byggnader
Sammanfattning
Inge Löfgren (MP) föreslår i en motion 2017 om att Lysekils kommun bör installera
solceller på kommunens byggnader.
Förvaltningen är av uppfattningen att det vore bra ur flera perspektiv att installera
solceller på de kommunala fastigheter, där så är lämpligt. Det skulle innebära att
Lysekils kommun använder sig av en hållbar elproduktion.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 143
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-06-17
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-19, § 141
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2017-000118

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för samlokalisering av
de s.k. blåljusverksamheterna
Sammanfattning
Ronald Rombrant med flera representanter för Lysekilspartiet har i en motion 201702-13 föreslagit att kommunstyrelsen skyndsammast ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för och möjliga vinster med en samlokalisering av de s.k.
blåljusverksamheterna.
Sedan motionen skrevs har Lysekilsbostäder AB uppfört en ny ambulansstation för
Västra Götalandsregionens räkning och en upprustning har skett av brandstationen i
Lysekil. Frågan om samlokalisering av de s.k. blåljusverksamheterna är därför inte
längre aktuell.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-09-04, § 142
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-08-13
Motion
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 24
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2019-09-18

Dnr 2019-000223

Anmälningsärende för kommunfullmäktige 2019-09-18
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-09-18.
- Granskningsrapport - Revisorernas granskning av Lysekil kommuns
Fastighetsunderhåll Dnr 2019-000291
- Ordförande informerar om att till sammanträdet den 20 november kommer
fullmäktige att uppmärksamma 100-årsjubiléet av beslut om rösträtt för
kvinnor. Lena Wängnerud, professor från Göteborgs Universitet är inbjuden
till föredragningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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