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Dnr 2020-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-05-13
Sammanfattning
Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg, Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg och
Sanna Lannesjö, integrationssamordnare lämnar information från EST gruppen. De
informerar bland annat om fortsatta uttryck för social oro, det finns liknande
tendenser i hela regionen. Det finns en risk för ökad social oro med anledning av
Covid-19. Gruppen redovisar anmälda brott samt åtgärder utifrån EST-arbetet.
Lars Henningsson, projektledare och Christian Wrangmo, Teknisk chef informerar
nämnden om pågående arbete med Fiskhamnskajen. Samhällsförvaltningen har
undersökt tre olika alternativ, reparation av befintlig kaj, spontkaj med vidhängande
bryggdel samt påldäckskaj. Utredningen visar att det är påldäckskaj som är
alternativet. En slutsats i utredningen är att om inget görs inom en snar framtid så
måste kajen stängas av.
Christian Wrangmo, Teknisk chef informerar om lokalförsörjningsplanen för
kommunen. Lokalförsörjningsplanen är förvaltningarnas gemensamma behov av
lokaler på lång och kort sikt samt är ett underlag för investeringsbudgeten och
investeringsplaneringen.
Christian Wrangmo, Teknisk chef informerar om samhällsbyggnadsnämndens
beslut om snöröjning på enskilda vägar. Ärendet kommer till kommunfullmäktige
för beslut.
Kristina Von Schenck Johansson, utredare på avdelningen för hållbar utveckling
informerar om förslag till bostadsförsörjningsprogram. Handlingen kommer att
skickas ut på remiss till samtliga partier, via gruppledarna som får återkoppla till
förvaltningen om förslaget, därefter kommer ärendet till kommunstyrelsen för
beslut om att skickas ut handlingen på samråd.
Leif Schöndell, VD för Lysekils Stadshus AB informerar om utredning om framtiden
för Lysekils Hamn AB.
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, redovisar finansrapport per 30 april 2020.
Enligt riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils kommun ska
ekonomiavdelningen varje tertial sammanställa och lämna en finansrapport KS.
Kommunens finanskonsult NORM sammanställer rapporter för kommunen och
dess helägda bolag. Dagens sammanställning är från 2019-05-01 till 2020-04-30.
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Eva-Marie Magnusson, ekonomichef presenterar budgetunderlag, version 2.
Kommunstyrelsen kommer att behandla budgeten den 10 juni och
kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 24 juni.
Noteras i protokollet att vid kaffepausen informerade företagarföreningen och bjöd
ledamöterna på tårta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare
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Dnr 2020-000123

Månadsuppföljning mars 2020 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige efter februari, april, augusti, oktober samt
i årsrapport per 31 december. Ytterligare uppföljning sker månadsvis till respektive
nämnd.
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och
med mars på 1 016 tkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på
456 tkr i förhållande till budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24
Månadsrapport för mars 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för mars 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000115

Avsiktsförklaring - Transportkorridor
Sammanfattning
Samverkansplattformen för Bohusbanan startade i oktober 2018 med målsättningen
att i snabbare takt utveckla Södra Bohusbanan till en dubbelspårig järnväg, höja
standarden på den Norra Bohusbanan och utreda alternativa tågsträckningar mellan
Göteborg och Oslo. I nuvarande samverkansplattform ingår 10 kommuner från
Kungälv till Strömstad samt fem näringslivsorganisationer.
Nuvarande samverkansplattform behöver övergå i ett mer strategiskt formulerat
arbete med en tydligare och kraftfullare intentionsskrivning. Man flyttar därmed
fram sin ambition att bidra till regionens mål om hållbara transporter och bli en
katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen BohuslänÖstfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion.
Frågan om en utbyggnad av södra Bohusbanan ser Lysekils kommun som särskild
viktig och uppmanar parterna i samverkansplattformen att särskilt prioritera.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24
Avsiktsförklaring - Transportkorridor Skagerrak
Protokollsutdrag från Uddevalla kommun med tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-10-09, § 146 med tjänsteskrivelse
(LKS 2019-286)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom avsiktsförklaringen och delta i
konsortiesamarbetet fram till den 31 december 2022.
Kommunstyrelsen beslutar att inom kommunstyrelsens ekonomiska ram finansiera
kommunens andel av den ekonomiska insatsen med 27 030 kr.

Beslutet skickas till
Uddevalla kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000203

Samverkansavtal mellan Lysekils kommun och Lokalpolisområde
Västra Fyrbodal
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med polisledningen i Västra Fyrbodal
tagit fram ett förslag till samverkansavtal mellan kommunen och polisområdet att
gälla från och med 2020-06-01 till och med utgången av innevarande mandatperiod
2022-12-31.
Avtalet ersätter den samverkansöverenskommelse som gällt under 2018 och 2019
och ska reglera villkor och förutsättningar för samverkan mellan parterna. Syftet
med att reglera samverkan i avtalsform är att åstadkomma en ökad tydlighet i
parternas åtaganden och sätta ramarna för det gemensamma arbetet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Samverkansavtal Lysekils kommun – Polisområde Västra Fyrbodal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal mellan Lysekils kommun och
Lokalpolisområde Västra Fyrbodal för tiden 2020-06-01 till och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till
Lokalpolisområde Västra Götaland
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000211

Skrivelse till Västtrafik angående planerad förändring på linje 841,
dubbeldäckaren
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 april informerade Västtrafik om den
planerade förändringen för linje 841, dubbeldäckaren. Förändringen skulle i korthet
innebära att linje 841 (dubbeldäckaren) endast trafikerar sträckan Torp-GöteborgTorp. Lysekils kommun förlorar i den föreslagna förändringen direktförbindelsen
och ett hållbart pendlingsalternativ med regionens tillväxtmotor Göteborg.
Med anledning av den föreslagna förändringen tillskriver Lysekils kommun
Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30
Skrivelse till Västtrafik och kollektivtrafiknämnden i Västra götalandsregionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skrivelsen och att skicka den till Västtrafik
och Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen.

Beslutet skickas till
Västtrafik
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000221

Val av styrelse och lekmannarevisor till Tronebacken Väst AB
Sammanfattning
Ärendet utgår då ett beslut i frågan inte behövs.

Justerare
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Dnr 2020-000212

Val av kommunens ombud vid föreningsstämman Kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Sammanfattning
Val av ombud och ombudsersättare till föreningsstämman den 7 juni med
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder ska genomföras.
Nominering
Ricard Söderberg (S) nominerar Jan-Olof Johansson (S) som ordinarie ombud.
Jan-olof Johansson (S) nominerar Ricard Söderberg (S) som ombudsersättare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan-Olof Johansson som ordinarie ombud och
Ricard Söderberg som ombudsersättare till föreningsstämman Kooperativa
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.

Beslutet skickas till
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Jan-Olof Johansson
Ricard Söderberg

Justerare
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Dnr 2020-000225

Uppdrag till Lysekils ombud på Fyrstads Flygplats AB årsstämma
Sammanfattning
Det föreligger ett behov av att förtydliga uppdraget/mandatet för Lysekils ombud på
årsstämman för Fyrstads Flygplats AB (FFAB). Ett liknande uppdrag ges årligen av
Lysekils Stadshus AB till sina ombud avseende dotterbolagen.
Av kommunfullmäktige är Jan-Olof Johansson utsedd som ombud och Ronald
Rombrant till ombudsersättare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06
Årsredovisning för Fyrstads Flygplats
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunens ombud på årsstämman att
rösta för:
•

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2019 godkänns
och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar,

•

Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag,

•

Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid
redovisningen omfattar.

Beslutet skickas till
Jan-Olof Johansson
Ronald Rombrant

Justerare
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Dnr 2020-000226

Uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till instruktion för kommunens
ombud till årsstämman i Lysekils Stadshus AB 25 maj.
Av kommunfullmäktige är Klas-Göran Henriksson utsedd som ombud och Gert-Ove
Forsberg till ombudsersättare.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-06
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer följande uppdrag till ombudet:
1. Att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2019
godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar
2. Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag
3. Att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid
redovisningen omfattar
4. Att godkänna ägardirektiv och bolagsordning för bolaget beslutade av KF
2020-02-12, § 11 –, dnr 2020-000026
5. Att anmäla kommunfullmäktiges beslut som också gäller för helägda
kommunala bolag;
•

KF 2019-12-11, § 246 - Lysekils kommuns plan för arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2019-2023, dnr 2019-000416

•

KF 2019-12-11, § 242 – Grönstrategi, dnr 2019-000361

•

KF 2020-03-18, § 31- Riktlinjer för finansverksamheten i Lysekils
kommun, dnr 2019-000421

•

KF 2019-11-20, § 212 - Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan,
dnr 2019-000169

Beslutet skickas till
Klas-Göran Henriksson
Gert-Ove Forsberg

Justerare
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Dnr 2012-000359

Svar på medborgarförslag-Trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på
Norra Kvarngatan
Sammanfattning
I medborgarförslag som inkom 2012-09-25 har förslagsställaren föreslagit
kommunen att anlägga en obruten trottoar förbi Gullmarsskolans parkering på
Norra Kvarngatan.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut,
och har inget att invända mot beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt
remissvar att de under 2021 planerar att se över området i ett större perspektiv och
man kommer då att beakta medborgarförslaget. Att förbättra tillgängligheten längs
trottoaren är en positiv åtgärd för många och det är bra att
samhällsbyggnadsnämnden tar medborgarförslaget i beaktande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-27
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 67 med bilagor
Medborgarförslag
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-09-27, §154
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerare
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Dnr 2020-000004

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

Justerare
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Dnr 2020-000008

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-05-13
Sammanfattning
•

Protokoll från Munkedals kommun 2020-04-27, § 29 - Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område.

•

Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 202003-25

•

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-03-09

•

Protokoll från LEVA i Lysekil AB 2020-02-13

•

Protokollsutdrag från SON 2020-04-22, § 53 - ekonomisk uppföljning

•

Protokollsutdrag från SON 2020-04-22 § 54 - Återställning av ekonomiskt
underskott för socialnämnden 2019

•

Protokollsutdrag från SON 2020-04-22, § 59 - Sammanställning Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn och ungdom

•

Protokollsutdrag från SON 2020-04-22, § 56 - tillfälligt vistelse

•

Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-03-31

•

Presentation uppföljning 1 UBN 20-03-30

•

Minnesanteckningar U1 UBN 20-03-30

•

Presentation Uppföljning 1 SON 2020

•

Minnesanteckningar U1 SON 20-03-23

•

Ekonomi uppföljning U1 SBN

•

Minnesanteckningar U1 SBN 20-03-30

•

Protokoll från SON 2020-03-30, § 33 - sammanställning placeringar

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
2020-05-13.

Justerare
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Dnr 2020-000003

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

Möte med LEVA i Lysekil AB och Rambo AB den 15 april angående hantering
av lakvatten från deponin på Siviks avfallsanläggning. Kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören träffade ledningarna för de båda bolagen
för en dialog om hur hanteringen av lakvattnet ska ske i framtiden. Det leds
idag till Långeviksverket, men LEVA har sagt upp detta avtal eftersom
reningsverket inte kan behandla de ämnen som finns i lakvattnet. Rambo
kommer att utreda vilka alternativ som finns för hantering av lakvattnet.
Eftersom Lysekils kommun är ägare till deponin kommer kommunen
sannolikt att behöva stå för betydande kostnader för en ny reningsprocess.

•

Styrelsemöte med Lysekil Stadshus AB 20 april

•

Möte med SML-styrgrupp den 22 april

•

Möte med rådet för folkhälsa och social hållbarhet 4 maj

•

I stort sett alla evenemang är inställda i sommar med anledning av Covid-19.
Seglarveckan, crusingen och allsång i stadsparken är några exempel.

•

Miljöförvaltningen i mellerst Bohuslän har gjort tillsyn på restauranger för
kontroll om Folkhälsomyndigheternas anvisningar om att undvika trängsel
följs.

•

LysekilsBostäder har ett projekt på gång – Kvinna för Badhusberget

•

En sammanfattning av lägesbilden för Covid-19

Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Digitalt möte med Trafikverket 23 april

•

Digitalt avstämningsmöte med krisberedskapsrådet

•

Mötet med kommunala rådet för äldre frågor och kommunala rådet för
funktionshinderfrågor är tillsvidare inställda med anledning av Covid-19.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens tar del av informationen.
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Utdragsbestyrkande

18 (33)

Sammanträdesprotokoll
2020-05-13
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§ 101

Dnr 2020-000191

Yttrande över revisionsberättelsen för år 2019
Sammanfattning
Revisorerna i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen för
år 2019 till kommunfullmäktige. Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för
fortsatt bristande uppsikt över nämnderna gällande deras följsamhet mot budget.
I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad.
KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger kritik, men
fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över
revisionsberättelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen vill understryka att det är respektive nämnd som
ansvarar för sin verksamhet och det ekonomiska utfallet. Det finns inte något givet
samband mellan underskott hos nämnderna och att kommunstyrelsen brustit i sin
uppsikt över dem. Det har förts dialoger och kommunstyrelsen har via
uppföljningsrapporter och dialoger haft kunskap om situationen och erforderliga
beslut har fattats. Förvaltningen anser att uppsikten har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20
Revisionsberättelse för år 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Avslag på förvaltningens förslag. Att Lysekilspartiets och
Moderaternas yttrande över revisionsberättelsen 2019 ska utgöra kommunstyrelsen
yttrande till kommunfullmäktige, se bilaga
Christina Gustavsson (S) och Ricard Söderberg (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Avslag på Ronald Rombrants förslag.
Ulf Hanstål (M): Bifall till Ronald Rombrants förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustavsson m.fl. förslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige översända
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservation
Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M): Reservation till förmån för eget förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-05-13

Bilaga till § 101 - Lysekilspartiets och Moderaternas förslag till yttrande
Lysekilspartiets och Moderaternas yttrande över revisionsberättelsen 2019
Revisorerna riktar kritik mot kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över
nämnderna gällande deras följsamhet mot budget. Mot bakgrund av att alla större
nämnder förbrukade mer än vad de hade fått sig tilldelade har vi full förståelse för
denna kritik; om kommunstyrelsen hade tagit sitt uppsiktsansvar på större allvar
och agerat mer resolut och kraftfullt hade nämndernas underskott med all
sannolikhet blivit mindre.
Vi får tyvärr konstatera att fem av de sex senaste årens revisionsberättelser i
Lysekils kommun har innehållit kritik och anmärkningar mot kommunstyrelsen.
Kritiken mot kommunstyrelsen har i allt väsentligt handlat om bristande uppsikt.
Vi kan se flera orsaker till den återkommande kritiken mot kommunstyrelsen
bristande uppsikt:
Kommunstyrelsens uppsiktplikt måste tydliggöras och definieras!
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Om nämnderna inte håller sig inom sina
ramar ankommer det på kommunstyrelsen att agera.
Enligt kommunens styrmodell ska kommunstyrelsens uppsiktsplikt utföras inom
ramen för Riktlinjer för Lysekils kommuns styrmodell. Problemet är att dessa
riktlinjer endast är allmänt hållna när det handlar om uppsikt; dessa ger ingen som
helst konkret vägledning hur kommunstyrelsen ska agera för att uppfylla sitt
uppsiktsansvar.
Kommunstyrelsens presidie och alla nämndernas presidie möts i s k dialogmöten
efter varje rapporttillfälle (5 ggr/år inkl årsredovisningen). Det som kommer ut av
dessa möten är inte mer än vad som i princip går att utläsa från nämndernas
uppföljningsrapporter. Om syftet med mötena är att kommunstyrelsen ska utöva
sin uppsiktsplikt vore det bättre att mötena åtminstone benämndes uppsiktsmöten;
då hade alla bättre förstått vad de ska handla om. Frågan är också om inte dessa
möten – om de syftar till att vara en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt –
endast ska begränsas till de nämnder som har problem.
Ledamöter sitter på dubbla stolar
Vi har tidigare i granskningsrapporten ”Kommunstyrelsens uppsikt över
socialnämnden” framfört att vi anser att de är olämpligt att man sitter i centrala
roller i nämnder samtidigt som man sitter i kommunstyrelsen och i några fall även
i fullmäktige. Särskilt allvarligt är detta när man företräder styret. Vem företräder
man egentligen när man utöver uppsikt i kommunstyrelsen?
Även andra utredningar pekar på brister när det gäller uppsiktsplikten
Kommunkompassen genomfördes under hösten 2019 i SKRs regi. SKR fann
brister när det gällde kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsikten över nämnderna
var ett område som SKR särskilt lyfte fram som ett område, som kommunen måste
förbättra, om betyget ska bli högre i nästa kommunkompass.
I arbetet med framtagande av nya ägardirektiv för Stadshus AB framkom
oklarheter i styrdokument. Kommunallagen anger att det är kommunstyrelsen som
har uppsiktsansvar över bolagen, men i kommunens styrdokument är det oklart om
det är Stadshus AB eller om det är kommunstyrelsen som i praktiken har detta
ansvar.
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Dnr 2020-000183

Borgensförpliktelser Lysekils Hamn AB och Havets Hus AB
Sammanfattning
Kommuninvest, som för närvarande är den enda långivaren till kommunen och dess
bolag, har påtalat att några borgensbeslut som fattats av kommunfullmäktige är
fattade med en felaktig typ av borgen. Det gäller borgen för de båda helägda bolagen
Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB. Nytt fullmäktigebeslut föreslås
gällande borgen för dessa båda bolag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå
proprieborgen för Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 25 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att såsom för egen skuld ingå
proprieborgen för Havets Hus i Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 35 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-05-13

Dnr 2020-000205

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Fyrbodals
kommunalförbund
Sammanfattning
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning
och verksamhetsberättelse för år 2019.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och
granskningsrapport från KPMG
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för
Fyrbodals kommunalförbund för år 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande
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2020-05-13

Dnr 2020-000157

Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30, § 61 att föreslå
kommunfullmäktige att justera taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för
husbilar.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en höjning av gästhamnstaxorna med 50
kr/dygn under högsäsong, veckorna 24-33. För ställplatser (husbilsparkering)
föreslås höjning på samtliga ställplatser med 20 kr/dygn, avgiften gäller året runt.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut
och har inget att invända mot förslaget. Det är viktigt att notera att den föreslagna
höjningen av taxorna krävs för att möta ökade driftkostnader för verksamheterna
som inte bör belasta skattekollektivet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 61
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-13
Taxa för gästhamn och ställplatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justera taxorna för
gästhamnsplatser och ställplatser för husbilar enligt ”Taxa för gästhamn och
ställplatser”. Taxorna gäller från och med 2020-06-01.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-05-13

Dnr 2020-000188

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020
Sammanfattning
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har som en av bastjänsterna i
förbundsordningen ansvar för sotningsverksamheten i respektive medlemskommun.
Uppdraget innebär bland annat upphandling av sotningstjänster, ge förslag till
medlemskommunerna på sotningsfrister samt föreslå och årligen justera taxan för
sotning och brandskyddskontroll, men beslut av taxor måste tas av respektive
kommuns kommunfullmäktige.
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har genomfört upphandling av lagstadgad
sotning och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med
A.Hj.Skorstensfejeri AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter.
Nuvarande timpris i taxa för sotning, 457 kr, och brandskyddskontroll, 697 kr, har
omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 481 kr för
sotning respektive 733 kr för brandskyddskontroll.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20
Protokollsutdrag från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-03-31, § 9
Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Lysekils kommun
Taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för sotning och
brandskyddskontroll att gälla från och med 2020-08-01.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga Räddningstjänsten
Mitt Bohuslän att årligen justera taxan med det index som årligen fastställs av
Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000202

Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet
(SBA)
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har inom det tvärsektoriella samverkansforumet
benämnt Säkerhetsgruppen arbetat fram ett förslag på riktlinjer för det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA). Det har inte tidigare funnits ett motsvarande dokument
vilket har identifierats som en sårbarhet i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
De föreslagna riktlinjerna syftar till att tydliggöra och förklara det arbete som krävs
för att uppnå ett strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i
kommunens verksamheter. De föreslagna riktlinjerna kommer att kompletteras med
ett digitalt verktyg och webbutbildning ska gälla för alla kommunala verksamheter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-27
Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns
riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-05-13

Dnr 2020-000208

Policy för medborgardialog
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 88 att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram en policy för medborgardialog.
Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att
öka kvaliteten i kommunens verksamheter.
Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets
utveckling har blivit allt viktigare för att skapa tillit till det demokratiska systemet
och för att utveckla ett hållbart samhälle.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24
Policy för medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa policy för
medborgardialog.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 108

2020-05-13

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 fyra obesvarade
medborgarförslag.
Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla
ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som
möjligt. Med anledningen av det så är det tre medborgarförslag som
kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2020-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade medborgarförslag våren 2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-05-13

Dnr 2020-000195

Redovisning över obesvarade motioner 2020
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara
motioner.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Totalt har kommunstyrelsen 23 obesvarade motioner.
Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla
ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som
möjligt. Med anledningen av det så är det elva motioner som kommunstyrelsen har
behandlat med inte kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30
Förteckning över obesvarade motioner 20202-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av
obesvarade motioner våren 2020.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 110

2020-05-13

Dnr 2019-000330

Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att göra Släggö
tillgängligt för funktionshindrade
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2019-09-20 lämnat förslag på att göra
Släggö tillgängligt för funktionshindrade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inför sommarsäsongen 2020 att förbättra
ingångsvägen och förändra trappan mot gångvägen med en ramp.
Att tillgänglighetsanpassa hela gångstråket på Släggö för alla är svårt att genomföra
utan att förstöra områdets karaktär, då det finns både berg och stenar som blir svåra
att avlägsna. Det blir kostsamt både att utreda om det går att ta bort eller flytta berg
och sten vid en större upprustning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-28
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 66 med
tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-10-23
Motion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad
med hänvisning till vad som anförts i samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 111

Dnr 2020-000240

Ledamotsinitiativ från Lysekilspartiet och Moderaterna –Uppdrag till
kommundirektören att ha diskussion om användande av visir eller
munskydd för att minska riskerna för smittspridning mellan anställda
och vårdtagare inom vårdnära arbete i Lysekils kommun
Sammanfattning
Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) har väckt följande ärende, ledamotsinitiativ
(KL 4 §20):
Lysekils kommun agerade föredömligt när det tidigt fattades beslut om
besöksförbud inom de särskilda boendena. Den försiktighetsprincip som låg till
grund för det beslutet anser vi även i den fortsatta hanteringen av smittorisker ska
gälla i allt vårdnära arbete i Lysekils kommun.
Vi vet nu att brukare inom omsorgerna, inte minst de äldre, är särskilt drabbade.
Det börjar bli allt klarare att man kan överföra smitta trots att man inte har några
symptom. Det börjar också bli allt mer uppenbart att anställda inom omsorgerna för
med sig smitta till boenden och vårdtagare.
Folkhälsomyndigheten skriver i rapporten ”Åtgärder för att minska smittspridning
av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter” som lades ut 2020-05-08
följande:
Användning av visir eller munskydd på personalen kan övervägas som
en extra åtgärd för att försöka minska risken att personal smittar
brukare och patienter under förutsättning att verksamhetens
kvalitetsarbete betonar att det är de övriga åtgärderna som är de
grundläggande och viktigaste.
Vi vill uppdra åt kommundirektören att ta upp en diskussion inom pandemi-teamet
och krisledningsstaben om användande av visir eller munskydd för att minska
riskerna för smittspridning mellan anställda och vårdtagare inom vårdnära arbete i
Lysekils kommun.
Beslutsunderlag
Inkommit via e-post 2020-05-13
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S) och Ricard Söderberg (S): Avslag på Lysekilspartiets och
Moderaternas ledamotsinitiativ.
Beslutsgång
Ordförande ställer Lysekilspartiets och Moderaternas ledamotsinitiativ mot avslag
och finner att kommunstyrelsen har avslagit förslaget.
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Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Lysekilspartiets och Moderaternas ledamotsinitiativ
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
Lysekilspartiets och Moderaternas ledamotsinitiativ.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej
X
X

X

Christina Gustavsson

S

X

Ricard Söderberg

S

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

V

X

Bengt-Olof Andersson
Summa

Avstår

5

4

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att uppdra åt kommundirektören att ta upp en
diskussion inom pandemi-teamet och krisledningsstaben om användande av visir
eller munskydd för att minska riskerna för smittspridning mellan anställda och
vårdtagare inom vårdnära arbete i Lysekils kommun.
Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommundirektören

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (33)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2020-05-13

Reservation från Socialdemokraterna och Miljöpartiet mot kommunstyrelsens
beslut 2020-05-13 – Ledamotsinitiativ från Lysekilspartiet och Moderaterna
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