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§ 36

2020-03-04

Dnr 2020-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen
Sammanfattning
Jan-Erik Larsson, utvecklingsstrateg redovisar kring arbetet med översiktsplanen.
Anders Brunberg, Jarmo Uusitalo och Per Corshammar, representanter för
initiativet Transportkorridor Skagerack informerade om avsiktsförklaringen, en ny
skandinavisk ekonomisk tillväxtkorridor mellan Göteborg och Oslo.
Förslag till beslut gällande avsiktsförklaringen kommer till kommunstyrelsens
sammanträde den 8 april.
Leif Schöndell, kommundirektör informerar om kommunstyrelsens årsrapport
2019.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 37

2020-03-04

Dnr 2019-000091

Årsrapport för kommunstyrelsen 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen är den nämnd som under kommunfullmäktige har till uppgift att
leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.
Styrelsen ansvarar också för att bereda de ärenden som ska hanteras i
kommunfullmäktige.
En bedömning av kommunstyrelsens kvalitetsfaktorer i de olika perspektiven visar
på att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen har haft
fortsatt fokus på utvecklingsmålet avseende kommunens styrmodell. Vidare har
förvaltningen arbetat med en rad uppdrag från kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
När det gäller ekonomin redovisar kommunstyrelsen sammantaget en positiv
avvikelse mot budget med 0,1 mnkr. Och årets investeringar uppgick till 0,9 mnkr
avseende implementering av nytt e-handelssystem och uppgradering av befintligt
ekonomisystem.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2020-000086

Bokslutsberedning 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska kommunstyrelsens presidium
genomföra en bokslutsberedning efter årsbokslutet i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Uppgår kommunens resultat till minst två
procent av kommunens totala budget kan överskjutande del av resultatet balanseras
till nämnd/styrelse påföljande år. Underskott ska enligt regelverket överföras med
100 procent som eget kapital, dock maximalt två procent av nämndens budget.
Underskott ska täckas inom tre år och redovisas i samband med uppföljningar under
året.
Kommunen som helhet ska uppfylla kravet på 2 procent av kommunens budget för
att regelverket för överskott ska uppfyllas.
Överföring av överskott är inte aktuellt, då balanskravsutredningen ger ett resultat
på 8,7 mnkr vilket är lägre än 2 procent av kommunens totala budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag att berörda nämnder uppmanas att snarast
fatta beslut om åtgärdsplan enligt samma mall och enligt samma rutiner som gäller
för åtgärdsplan vid budgetavvikelse i ekonomistyrningsriktlinjerna.
Yngve Berlin (K): Bifall till första meningen, ”Att fastställa respektive nämnds
resultat för 2019 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.” Avslag på andra och
tredje meningen, ”Redovisat belopp att återställa ska hanteras inom en treårsperiod.
För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för utbildningsnämnden 7,3 mnkr och
socialnämnden 3,5 mnkr.”
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag, avslag på Ronald
Rombrants tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Christina Gustavsson förslag mot Yngve Berlins förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Christina Gustavssons förslag
Nej-röst till Yngve Berlins förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Christina
Gustavssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Monica Andersson

C

X

Annette Calner

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

K

Nej

Avstår

X
8

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Ronald Rombrants förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa respektive nämnds resultat för 2019 i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. Redovisat belopp att återställa ska
hanteras inom en treårsperiod. För samhällsbyggnadsnämnden 0,9 mnkr, för
utbildningsnämnden 7,3 mnkr och socialnämnden 3,5 mnkr.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftig reservation.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut
2020-03-04 – Bokslutsberedning 2019.
Lysekilspartiets och Moderaternas tilläggsförslag om att åtgärdsplan ska upprättas
enligt samma mall och enligt samma rutiner som gäller i
ekonomistyrningsriktlinjerna fick inte stöd av en majoritet av kommunstyrelsen.
Skälet till att vi anser att en åtgärdsplan ska tas fram enligt samma rutin som gäller
för hantering av prognostiserade budgetavvikelser är att skapa en tydlighet hur
återställandet av underskottet ska gå till. Som beslutet nu är fattat finns ett antal
frågor som är obesvarade. Exempelvis:
•
•
•

Avser nämnderna att återställa underskottet under ett år eller under en
treårsperiod?
Från och med vilket år påbörjas ”återställandet ”; 2020 eller 2021?
Hur ska kommunstyrelsen kunna bedriva uppsikt om det inte finns underlag
att följa upp mot?

Det finns också skäl att notera Yngve Berlins (K) agerande. Berlin yrkade nu på att
nämnderna inte skulle behöva återställa sina respektive underskott (hur underskott
och överskott ska hanteras är huvudskälet för att ha en ”bokslutsberedning”).
LP och M har föreslagit att bokslutsberedningen skulle tas bort eftersom nämnderna
ändå alltid har fått ”syndernas förlåtelse”. Senast frågan om bokslutsberedningens
behållande eller avskaffande var i kommunstyrelsen den 29 januari 2020, alltså för
bara en dryg månad sedan. Då röstade Berlin för att behålla denna beredning.
Berlins krumbukter för att undvika att rösta på Lysekilspartiet (och M) börjar bli allt
märkligare.
Nu har förvaltningen, en majoritet i kommunstyrelsen och slutligen en majoritet i
fullmäktige ansett att ”bokslutsberedningen” ska vara kvar. Lysekilspartiet och
Moderaterna respekterar detta och kommer givetvis fullt att följa det regelverk som
kommunfullmäktige har fattas beslut om.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 39

2020-03-04

Dnr 2020-000034

Yttrande till kommunrevisionen avseende granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Lysekils kommuns förtroendevalda revisorer granskat
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden. Granskningen har syftat till
att besvara följande revisionsfråga:
Är kommunstyrelsens uppsikt över socialnämndens verksamhet och
ekonomistyrning ändamålsenlig och tillräcklig?
Utifrån genomförd granskning är PwC:s samlade bedömning att kommunstyrelsens
uppsikt över socialnämndens verksamhet och ekonomistyrning inte är helt
ändamålsenlig och inte helt tillräcklig. De förtroendevalda revisorerna finner de
identifierade bristerna avseende kommunstyrelsens uppsikt som mycket
anmärkningsvärda.
PwC:s samlade bedömning bygger på fem kontrollmål som redovisas i rapporten och
kommunrevisionen lämnar fyra rekommendationer till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen kommentarer till de fem
kontrollmålen samt rekommendationerna till kommunstyrelsen. Utgångspunkten är
att i Lysekils kommun sker kommunstyrelsens uppsikt över kommunens övriga
verksamheter inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen
och dess olika delar. Det innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller
separat uppgift utan en del av att arbeta enligt styrmodellen. I styrmodellen beskrivs
planerings- och uppföljningsprocesserna som utgör verktygen för kommunstyrelsen
att leda, samordna, följa upp och utöva uppsikt över kommunens verksamheter.
Förvaltningens uppfattning är att i allt väsentligt fungerar uppsiktsarbetet. Det finns
dock en förbättringspotential i att rapporterna till såväl socialnämnden som
kommunstyrelsen kan bli tydligare när det gäller dokumentationen av de åtgärder
som planeras och genomförs för att komma tillrätta med budgetavvikelser. Det kan
dock aldrig bli en fråga för kommunstyrelsen att i detalj gå ner i genomförandet, det
är en fråga för socialnämnden som har ansvaret för att säkra att det i
förvaltningsorganisationen sker åtgärder som ger resultat. Kommunstyrelsen
behöver dock bli bättre på att följa upp att åtgärder beslutas och att detta framgår av
den löpande rapporteringen från socialnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-18
Missiv från de förtroendevalda revisorerna
Kommunstyrelsens uppsikt över socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Att Lysekilspartiets och Moderaternas yttrande ska utgöra
kommunstyrelsens yttrande till kommunrevisionen avseende granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden. (se bilaga)
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Christina Gustavssons förslag
Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4-nej röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen
med ordförandes utslagsröst enligt Christina Gustavssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

X

Monica Andersson

C

X

Annette Calner

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

Avstår

K

X
4

4

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) reserverar sig till förmån för Lysekilspartiets och
Moderaternas förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
PwC
Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-04

Bilaga till § 39 Lysekilspartiets och Moderaternas förslag till yttrande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 40

2020-03-04

Dnr 2020-000033

Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende uppföljning
och insyn i verksamheter som utförs av externa utförare
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om kommunstyrelsen och
socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av avtal och
verksamheter, och därmed vet om externa utförare levererar i enlighet med
tecknade avtal.
Granskningen pekade sammanfattningsvis på att man bedömde att
kommunstyrelsen och socialnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig
uppföljning av, och insyn i, verksamheter som utförs av externa utförare.
Gällande revisorernas bedömning att socialnämnden saknar rutiner och riktlinjer
för de avtal som kommunen upprättar, som säkerställer en ändamålsenlig
uppföljning av, och insyn i, verksamheter som utförs av externa utförare, ska i detta
sammanhang nämnas att detta är något som regleras i socialtjänstlagens 6 kapitel
(vård utanför hemmet) och som styr socialnämndens löpande arbete. Vidare
framgår av 5 kap. 1 b § SoF Allmänna råd, att följa vården genom personliga besök
mm vilket kommunen gör.
Revisorernas granskning visade på tydliga brister i kommunens formella uppföljning
av externt utförd kommunal verksamhet, och att kommunen inte lever upp till
kommunallagens bestämmelser gällande allmänhetens insyn i denna del.
Kommunstyrelsen och socialnämnden avser därför att snarast och gemensamt se
över regelverket och uppdatera detsamma med relevanta rutiner och riktlinjer.
Vidare ska ett program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
tas fram.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14
Missiv från de förtroendevalda revisorerna
Granskningsrapport från PwC
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunrevisionen översända
förvaltningens tjänsteskrivelse samt att redovisa förslag till program på
kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-08.

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
PwC
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41

2020-03-04

Dnr 2019-000389

Intern kontrollplan 2020
Sammanfattning
Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade att granska följande processer/rutiner under 2020:
•

Behörighetshantering gällande IT-system/program

•

Kunskap om och efterföljande av riktlinjer för förebyggande av
mutor och jäv

•

Information om bisyssla

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att
kontrollera att processer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning utifrån planen
återrapporteras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-30
Intern kontrollplan 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunrevisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 2020-000078

Översiktsplan ÖP - Reviderad tidplan för delprojekt 2
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-27 om ett nytt projektdirektiv för delprojekt 2
ny översiktsplan, ÖP 2030.
I projektdirektivet finns en tidsplan för delprojekt 2 som sträcker över perioden
november 2018 till våren 2020. Tidplanen är preliminär och förutsätter att arbetet
löper på utan större avbrott och med den omfattning av arbetsinsats som krävs för
att följa tidsplanen.
Av olika anledningar behöver tidsplanen revideras och ett nytt förslag till
projektdirektiv för delprojekt 2 har tagits fram av projektledaren för ÖP 2030 och
godkänts av kommundirektören. Det är endast tidsplanen som förändrats i förslaget
till projektdirektiv för delprojekt 2 ny översiktsplan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
Förslag till reviderad tidplan ÖP 2030
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag 1: enligt reviderad tidplan ska
kommunstyrelseförvaltningen vid kommunstyrelsemötet 2020-06-10 föreslå
kommunstyrelsen en samrådshandling för godkännande. Om förseningar uppstår
ska förvaltningen avlämna en lägesrapport vid nämnda möte.
Tilläggsförslag 2: vid kommunstyrelsemötet 2019-03-27 beslutades att den politiska
referensgruppen skulle utökas från 5 till 7 personer. Någon utökning har ännu inte
ägt rum. Förvaltningen uppdras mot denna bakgrund att ordna så att processen
kommer igång så att referensgruppen blir fulltalig.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Jan-Olof Johanssons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Ronald Rombrants
tilläggsförslag att förvaltningen ska avlämna en lägesrapport om förseningar uppstår
och finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Ronald Rombrants
tilläggsförslag att ge förvaltningen i uppdrag så att referensgruppen blir fulltalig, det
vill säga sju personer och finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-03-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det reviderade projektdirektivet för
delprojekt 2 ny översiktsplan.
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska avlämna en lägesrapport till
kommunstyrelsen 2020-06-10 om förseningar uppstår med samrådshandlingen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se till så
referensgruppen blir fulltalig, det vill säga sju personer.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2020-03-04

Dnr 2020-000106

Avsiktsförklaring - vägsträckning Gläborg - Hallinden - Hunnebo Lera Kungshamn
Sammanfattning
Sotenäs kommun, Munkedals kommun samt Lysekils kommun har gemensamt
kommit överens om att aktivt arbeta för en hållbar väg med sträckningen Gläborg –
Hallinden -Hunnebo Lera-Kungshamn.
Vägens sträckning går genom tre kommuner där varje kommun ser stora fördelar
med förbättringar både enskilt men även totalt. Kommunikationen mellan
kommunerna är omfattande och viktiga avseende arbetspendling, godstransporter,
kollektivtrafik samt räddningstjänster.
Ordförande informerar att vägnumren i avsiktsförklaringen kommer att justeras till
väg 174, 171 och 162 innan påskrift.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02
Avsiktsförklaring
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen väg 174, 171 och
162 Sträckning Gläborg – Hallinden - Hunnebo Lera- Kungshamn.

Beslutet skickas till
Sotenäs kommun
Munkedals kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2020-000004

Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen
Sammanfattning
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen.
Administrativ chef
•

Avtalsförlängning för dataskyddsombud

•

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

•

Verksamhets- och lokalbidrag till föreningar och organisationer 2020

Ekonomichef
•

Avtalsförlängning parkeringsövervakning

Upphandlaren
•

Inbjudan för deltagande i upphandling av parkeringsövervakning

Förslag till beslut på sammanträdet
"[Skriv text här]"
Beslutsgång
"[Skriv text här]"
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll 4 mars 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45

2020-03-04

Dnr 2020-000006

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-03-04
Sammanfattning
•

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-01-27

•

Direktionsmötet i korthet 2020-02-13 med förbundsdirektionen för
Fyrbodals kommunalförbund

•

Sponsoravtal mellan Lysekils kommun och Sailnet Lysekil AB,
seglingstävlingen Lysekils Women´s Match 2020

•

Överenskommelse om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den
äldre i fokus från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

•

Protokoll från socialnämnden 2019-06-19, § 65 - Rapport per brukare 2018

•

Protokoll från socialnämnden 2019-01-30, § 8 - utfall av budgeterade
placeringar 2019 inom vuxen- barn- och ungdomsenheten

•

Utbildningsnämnden 2020-01-22, § 12 - Budget arbetslivsförvaltningen
2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
4 mars 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46

2020-03-04

Dnr 2020-000003

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

Den 3 mars var det chefsforum på Oscars. Föreläsning om bemötande av
personer som använder härskartekniker, att förstå på djupet hur människor
med härskartekniker fungerar, deras inre verklighet. Detta är en del i
chefsutbildningen Styra, Leda och Coacha.

•

En ny omgång av chefs- och ledarskapsutbildning har startat tillsammans
med sju kommuner och Högskolan Väst. Det var ett stort intresse så en
intern seminarieutbildning har startats.

•

Coronavirus – Internt direktiv är framtaget i samråd med medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

•

Kommunens dataskyddsombud JP Infonet utövar tillsyn idag 4 mars, inom
olika verksamheter.

•

Nästa vecka 10-13 mars startar förhandling avseende Mark- och
miljööverdomstolens huvudförhandling angående Preemraff ansökan om
tillstånd för utökad verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande informerar:
•

Avtackning 26 februari av Rambo AB avgående VD.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 47

2020-03-04

Dnr 2019-000421

Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för
finansverksamheten i Lysekils kommun som ska ersätta Finanspolicy för Lysekils
kommun med bolag LKS 2014-527.
I de nya riktlinjerna klargörs ansvarsfördelningen för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommundirektören, kommunens ekonomichef samt de
kommunala bolagen.
En del tydliggörande görs när det gäller likviditetshanteringen och avseende
skuldhanteringen blir riktlinjerna för finansieringsrisk och ränterisk restriktivare för
att minska riskerna.
Rapporteringsfrekvensen harmonierar fortsättningsvis bättre med övrig
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-25
Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nya riktlinjer för
finansverksamheten i Lysekils kommun.
Protokollsanteckning
Ronald Rombrant (LP) anmäler följande protokollsanteckning:
Texten under punkten 4. Skuldhantering/ Riskhantering på bolagsnivå och
koncernnivå är en av de mer centrala delarna i riktlinjerna. Inte minst ur ett
ansvars- och uppföljningsperspektiv.
Särskilt är meningen ”Riskhantering för enskilt bolag med en låneskuld
understigande 150 mnkr ska uppfylla riktlinjerna i förhållande till skuldportföljen
för koncernen” otydlig och svårtolkad.
Kommunstyrelsen ansvarar inför kommunfullmäktige för att riktlinjerna efterlevs.
Då borde en central del som denna vara kristallklar. Riktlinjerna har nu emellertid
hanterats av förvaltningen i flera omgångar. För att komma vidare med ärendet
väljer vi att göra en anteckning till protokollet och avstår därmed från att yrka på
fortsatt bearbetande av riktlinjerna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 2020-000017

Ägardirektiv och bolagsordning för LysekilsBostäder AB
Sammanfattning
Styrelsen i Lysekils Stadshus AB beslutade 2020-01-15 att föreslå
kommunfullmäktige att anta ett nytt specifikt ägardirektiv samt reviderad
bolagsordning för LysekilsBostäder AB.
Förändringarna i förslaget till nytt ägardirektiv handlar främst om förtydliganden av
bolagets mandat när det gäller förvärv och försäljningar av fastigheter, att en
marknadsvärdering av fastighetsbeståndet ska genomföras vartannat år samt att
avkastningskravet har formulerats om. I bolagsordningen handlar det om
marginella textmässiga förändringar.
Kommunstyrelsen återremitterade 2020-01-29, § 25 ärendet för förtydligande av
punkten om förvärv eller försäljning av fastigheter samt hur begreppet principiell
beskaffenhet kan tydliggöras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-26
Specifikt ägardirektiv för LysekilsBostäder AB
Bolagsordning för LysekilsBostäder AB
Protokoll från Lysekils Stadshus AB
protokoll från kommunstyrelsen 2020-01-29, § 25
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Avslag i ägardirektivet på punkten 2 under rubriken
verksamhetens inriktning, ”Bolaget kan självt utan godkännande av
kommunfullmäktige under ett kalenderår förvärva eller försälja fastigheter
motsvarande maximalt 10 procent av det totala bokförda värdet av Byggnader och
mark enligt bolagets senaste årsredovisning. Samråd ska dock ske med styrelsen i
Lysekils Stadshus AB.”
Avslag i ägardirektivet på punkten 2 under rubriken ekonomiska mål, ”Bolaget ska
generera en avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3 %. Avkastning på totalt
kapital definieras som: Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med
balansomslutningen.”
Christina Gustavsson (S) och Ulf Hanstål (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustavssons m.fl. förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Christina Gustavssons m.fl. förslag
Nej-röst till Yngve Berlins förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 2 nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Christina
Gustavssons m.fl. förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Nej

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Monica Andersson

C

X

Annette Calner

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

7

Avstår

2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta specifikt ägardirektiv samt
bolagsordning för LysekilsBostäder AB.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2020-000036

Koncernbidrag från LysekilsBostäder AB till Lysekils Stadshus AB i
bokslut 2019
Sammanfattning
Styrelsen för Lysekils Stadshus AB har den 15 januari 2020 beslutat att godkänna att
LysekilsBostäder AB lämnar 2,5 mnkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per
den 31 december 2019. Detta har också kommunicerats till LysekilsBostäder AB:s
styrelse.
Värdeöverföringar från ett kommunalt bostadsbolag regleras i § 3-6 i Lag
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En sådan
värdeöverföring, som inte får överstiga hälften av det nettoöverskott som
uppkommit vid avyttring av fastigheter, ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14
Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-01-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag.
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen motvarandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustavssons förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att LysekilsBostäder
AB lämnar 2,5 mnkr i koncernbidrag till Lysekils Stadshus AB per den 31 december
2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (40)

Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

Kommunstyrelsen

§ 50

Dnr 2020-000069

Fullmäktigeberedning - Lysekil 2050
Sammanfattning
Demografiska förändringar och andra faktorer i vår omvärld medför ökade behov
och ökade krav på de välfärdstjänster som kommunen ska leverera. Detta ska
hanteras med en ekonomi som inte utvecklas i samma omfattning. Det är därför
angeläget att inleda ett arbete med att ta fram åtgärder för strukturella förändringar
av kommunens verksamheter som leder till att vi använder våra gemensamma
resurser på ett klokt sätt behöver därför genomföras.
Ett sådant arbete skulle med fördel kunna ledas av en fullmäktigeberedning med ett
tydligt avgränsat uppgiftsområde. En fullmäktigeberedning med representanter från
fullmäktiges samtliga partier skulle ha goda förutsättningar att tillföra ett adekvat
och värdefullt underlag till en hållbar politik som kan arbeta fram strategier med
nödvändiga och långsiktiga strukturella åtgärder. Detta ligger väl i linje med
kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen i budget 2020 med plan 2021
och 2022. Målsättningen är att möta framtidens utmaningar kopplade till
kommunens uppdrag som en välfärdsleverantör.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Tilläggsförslag 1, Beredningen ska senast 2020-09-16 till
fullmäktige lämna en beskrivning hur beredningen avser att ta sig an uppdraget.
Tilläggsyrkande 2: Partierna ska senast 2020-04-15 till fullmäktiges presidie lämna
förslag på person som ska ingå i beredningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Jan-Olof Johanssons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Ronald Rombrants
tilläggsförslag att beredningen ska senast 2020-09-16 lämna en beskrivning till
fullmäktige hur beredningen avser att ta sig an uppdraget och finner att
kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Ronald Rombrants
tilläggsförslag att partierna ska senast 2020-04-15 till fullmäktiges presidie lämna
förslag på person som ska ingå i beredningen och finner att kommunstyrelsen
godkänner tilläggsförslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Tillsätta en fullmäktigeberedning kallad Lysekil 2050-beredningen.
2. Beredningens uppgiftsområde är hållbar och framtida utveckling.
3. Beredningens uppdrag är att beskriva och ge förslag på strukturella åtgärder
enligt det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 i
samband med behandlingen av budget för kommande år – Lysekil 2050.
4. Beredningen uppdrag ska slutredovisas under innevarande mandatperiod
5. Beredningen består av en ledamot från varje parti som är representerat i
fullmäktige, utan ersättare.
6. Beredningen ska ha tillgång till tjänstemannastöd i form av en
beredningskoordinator/administratör.
7. Beredningen ska senast 2020-09-16 lämna en beskrivning till fullmäktige
hur beredningen avser att ta sig an uppdraget.
8. Partierna ska senast 2020-04-15 till fullmäktiges presidie lämna förslag på
person som ska ingå i beredningen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

2020-03-04

Dnr 2020-000074

Regler för uppvaktning och avtackning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31, § 49 om regler för uppvaktningar i
Lysekils kommun. Reglerna skulle reviderats 2019-12-31.
Förvaltningen har gått igenom reglerna för uppvaktningar och har gjort några
mindre förändringar som är avstämt med HR-chefen. En revidering som är gjord är
under rubriken ”avslut av anställning” där förvaltningen föreslår tre olika nivåer på
anställningstid istället för nuvarande en nivå oavsett hur länge man har arbetet
inom kommunen. Förslaget är, ett prisbasbelopp vid anställning 1-5 år, två
prisbasbelopp vid anställning 6-10 år och tre prisbasbelopp vid anställning över
10 år och uppåt. Det motsvarar 473 kronor, 946 kronor och 1 419 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17
Regler för uppvaktningar i Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om reviderade regler för
uppvaktningar i Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-03-04

Dnr 2019-000408

Möjlighet att ansöka om medlemskap i Kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Lysekils kommun köper årligen en rad tolk- och översättningstjänster som
regelbundet upphandlas. Avtalen med de nuvarande tjänsteleverantörerna har
nyligen löpt ut.
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har erbjudit Lysekils kommun att ingå
medlemskap i förbundet vilket innebär en långsiktig och kontinuerlig tillgång till
tolk- och översättningstjänster. Nya medlemmar erlägger ett andelskapital samt en
administrativ avgift, båda engångsavgifter. Andelskapitalet är 1 krona per
kommuninvånare beräknat på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny
medlem ska också erlägga en administrativ avgift om 25 000 kronor.
Som medlem i förbundet betalar kommunen enbart för de tjänster man köper enligt
en prislista som justeras årligen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11
Prislista Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige söker medlemskap i
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr 2019-000386

Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om att ombilda delar av
Badhusberget till bostadsrätter
Sammanfattning
Håkan Kindstedt (L) har i en motion 2019-10-22 föreslagit att kommunstyrelsen och
Lysekils Stadshus AB har en dialog med Lysekilsbostäder om försäljning respektive
bildande av bostadsrätter i Badhusberget.
LysekilsBostäder AB skriver i sitt yttrande att under de kommande åren har bolaget
planer på att bygga ca 100 nya lägenheter i centrala Lysekil. I nuläget har man inte
behov av att sälja alternativt ombilda delar av Badhusberget till bostadsrätter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Remissvar från LysekilsBostäder AB
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Avslag på motionen.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Jan-Olof Johanssons förslag
Nej-röst till Yngve Berlins förslag
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen enligt Jan-Olof Johanssons
förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Monica Andersson

C

X

Annette Calner

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

K

Nej

Avstår

X
8

1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad
med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

2020-03-04

Dnr 2019-000375

Svar på motion från Magnus Elisson (SD) angående elevers hälsa och
trygghet
Sammanfattning
Magnus Elisson (SD) har i en motion 2019-10-23 föreslagit att under en
försöksperiod på tre år följa elever med en höst- och vårenkät och att enkäterna följs
upp av rektorer och lärare samt att svaren redovisas öppet.
Utbildningsnämnden har i sitt remissvar redovisat hur det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivs inom skolverksamheten.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga och ser positivt på att
resultaten för de enkäter som redan genomförs kommer att finnas med i
uppföljningsrapport 3 som alla kan ta del av.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-01-22, § 2 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23
Motion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

2020-03-04

Dnr 2018-000540

Svar på motion om att prioritera framtagande av vattennära
industrimark.
Sammanfattning
I en motion inlämnad av Fredrik Häller (LP) 2018-09-19 föreslås att kommunen ska
prioritera framtagande av vattennära industrimark.
Motionen har varit på remiss hos samhällsbyggnadsförvaltningen som delar
motionärens syn om att vattennära verksamhetsmark behöver prioriteras i
kommunen. Detta synsätt har även kommunstyrelseförvaltningen. Detta då det
råder brist på detaljplanerad mark för verksamheter i vattennära läge. Ett eventuellt
beslut att prioritera denna typ av detaljplaner bör åtföljas av ett beslut om att
resurser tilldelas/omfördelas från andra detaljplaner.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-14
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 122
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktiga att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (40)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 56

2020-03-04

Dnr 2016-000030

Svar på motion angående funktionsnedsättningsramp på badplats
Sammanfattning
Ärendet utgår från dagens sammanträde.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-03-04

Kommunstyrelsen

§ 57

Dnr 2017-000117

Svar på motion om att förnya skyltarna till cykelspåret
Sammanfattning
Siw Lycke, Centerpartiet, föreslår i en motion 2017-02-10 att kommunen ska ta på
sig ansvaret och underhållet skyltarna till det så kallade cykelspåret.
Vad gäller att byta ut alternativt rusta upp skyltarna rekommenderar Södra
Bohuslän Turism AB att inte göra detta i nuläget. Det har i senare tid gjorts nya
inventeringar och trafikläget ser idag inte ut som då skyltarna sattes upp.
Det pågår ett omfattande arbete med att söka pengar för en kommande nationell
cykelled genom Bohuslän. Lysekil, Tjörn, Orust med flera kan med fördel koppla på
sig på denna även om huvudleden inte kommer att gå genom dessa kommuner. Man
kommer även att ta fram en cykelkarta med föreslagna cykelrutter genom Bohuslän
vilket då innefattar även Lysekils kommun.
Efter att ha stämt av med kommunens trafikingenjör föreslås att kommunen i
avvaktan på ovanstående projekt, inte vidtar någon åtgärd avseende skyltarna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-02-16, § 26
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Att motionen ska bifallas.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara
besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 58

2020-03-04

Dnr 2018-000476

Svar på medborgarförslag om ytterkläder för personal inom kommunen
Sammanfattning
I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit att kommunen ska köpa in
ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga
skor.
Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare utrett förslaget
som behandlades av kommunstyrelsen 2019-01-30 som beslutade att återremittera
ärendet för att se över behovet av arbetskläder inkl. ytterkläder för samtliga
personalgrupper inom kommunens verksamheter, samt vilka kostnader det skulle
innebära.
Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien anger de krav som alla verksamheters
lokala hygienrutiner ska vara grundade på. Det kan konstateras att
socialförvaltningen följer de krav som gäller enligt Socialstyrelsens föreskrifter
avseende arbetskläder.
Det aktuella medborgarförslaget avser arbetskläder för personalen inom
hemtjänsten. Den kartläggning som nu gjorts omfattar det totala behovet inom
kommunens verksamheter, utöver befintlig nivå. Denna kartläggning visar,
beroende på var man lägger behovsnivån, på ett behov av nyanskaffning för ca 270
medarbetare inom samtliga förvaltningar. Önskar kommunen dessutom att erbjuda
samtliga anställda på socialförvaltningen sommarskor, förutom ytterkläder och
vinterskor, berörs 480 medarbetare.
En kostnadsberäkning utifrån de avtal kommunen har, indikerar ett kostnadsspann
på 637 000 – 1 212 000. Till detta kommer kostnader för tvätt och förvaring för den
ökade klädvolymen.
Som svar på det ursprungliga medborgarförslaget – att kommunen ska köpa in
ytterkläder till personalen inom hemvården och ge bidrag för slitage av personliga
skor, visar förvaltningens utredning att kostnaden för detta skulle landa kring
470 000 kr.
Som svar på kommunstyrelsens återremiss – att se över behovet av arbetskläder
inkl. ytterkläder för samtliga personalgrupper inom kommunens verksamheter,
samt vilka kostnader det skulle inbära, skulle denna kostnad variera mellan 637 000
– 1 212 000 kr beroende på var man drar gränsen, tex sommarskor eller inte.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-01-30, § 17
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-03-04

Kommunstyrelsen noterar för egen del att man fått den redovisning som
efterfrågades i återremissen samt att frågan om arbetskläder hanteras av ansvariga
nämnder.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 59

2020-03-04

Dnr 2019-000394

Svar på medborgarförslag - Inför generellt mobilförbud i skolan
Sammanfattning
I medborgarförslag har förslagsställaren föreslagit kommunen att besluta att
mobilförbud under hela skoldagen (även raster) införs i kommunens alla
grundskolor. Dock menar förslagsställaren att eleverna ska ha möjlighet att ta med
sig mobil till och från skolan.
I Lysekils kommun har samtliga rektorer i grundskolan kommit till samma
ståndpunkt och tagit beslut om mobilförbud under hela skoldagen. Möjlighet finns
också att lämna in mobilen för förvaring för de som har med sig mobilen till skolan.
Konstateras kan således att man i kommunens grundskolor redan infört de
önskemål som förslagsställaren anger i medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-20
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses vara besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 60

2020-03-04

Dnr 2020-000073

Svar på medborgarförslag - Låt lekplatsen på Hedvägen i Brastad vara
kvar som den är
Sammanfattning
Medborgarförslaget föreslår att lekplatsen på Hedvägen i Brastad ska få vara kvar
som den är. Såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som
kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att man vill ha kvar sin lokala
lekplats i närområdet där man bor eller har förskola, och hade helst vilja behålla
lekplatsen på Hedvägen. Av ekonomiska orsaker har dock inte kommunen möjlighet
att behålla alla så kallade närlekplatser utan satsar istället på de lekplatser som man
bedömer flest invånare kan ha nytta av.
Den planerade lekplatsen i Brastad, som bland annat kommer att ersätta lekplatsen
på Hedvägen, blir en större centrumlekplats och byggs för att fungera som
mötesplats för invånare från olika bostadsområden i Brastad, samt ett utflyktsmål
för övriga kommuninvånare eller turister.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-19
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
anses besvarat i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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