
  
 

  
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1.  Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-05-13 
Dnr 2020-000001  

2.  Månadsuppföljning mars 2020 för kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för mars 2020 
Dnr 2020-000123  

3.  Avsiktsförklaring – Transportkorridor 
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 
Dnr 2020-000115  

4.  Samverkansavtal mellan Lysekils kommun och Lokalpolisområde 
Västra Fyrbodal 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal mellan Lysekils kommun och 
Lokalpolisområde Västra Fyrbodal för tiden 2020-06-01 till och med 2022-12-31 
Dnr 2020-000203  

5.  Skrivelse till Västtrafik angående planerad förändring på linje 841, 
dubbeldäckaren 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skrivelsen och att skicka den till 
Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen 

Dnr 2020-000211  

6.  Val av styrelse och lekmannarevisor till Tronebacken Väst AB 
Ärendet utgår då ett beslut i frågan inte behövs.      
Dnr 2020-000221  

7.  Val av kommunens ombud vid föreningsstämman Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
Dnr 2020-000212  

8.  Uppdrag till Lysekils ombud på Fyrstads Flygplats AB årsstämma 
Enligt förvaltningens förslag 
Dnr 2020-000225  

9.  Uppdrag för ombud till årsstämman för Lysekils Stadshus AB 
Enligt förvaltningens förslag 
Dnr 2020-000226  

10.  Svar på medborgarförslag-Trottoar förbi Gullmarsskolans parkering 
på Norra Kvarngatan 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med 
förvaltningens tjänsteskrivelse  
Dnr 2012-000359  
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11.  Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen 
Dnr 2020-000004  

12.  Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-05-13 
Dnr 2020-000008  

13.  Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  
Dnr 2020-000003  

Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige 

14.  Yttrande över revisionsberättelsen för år 2019 
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande till kommunfullmäktige 
översända förvaltningens tjänsteskrivelse  
Dnr 2020-000191  

15.  Borgensförpliktelser Lysekils Hamn AB och Havets Hus AB 
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 
Dnr 2020-000183  

16.  Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Fyrbodals 
kommunalförbund  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen 
för Fyrbodals kommunalförbund för år 2019.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för år 2019 
Dnr 2020-000205  

17.  Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser 
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 
Dnr 2020-000157  

18.  Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020  
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) 
Dnr 2020-000188  

19.  Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet 
(SBA) 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils kommuns 
riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) 
Dnr 2020-000202  



  
 

20.  Policy för medborgardialog 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa policy för 
medborgardialog  
Dnr 2020-000208  

21.  Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2020 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade medborgarförslag våren 2020 
Dnr 2020-000194  

22.  Redovisning över obesvarade motioner 2020 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisningen av 
obesvarade motioner våren 2020 
Dnr 2020-000195  

23.  Svar på motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om att göra Släggö 
tillgängligt för funktionshindrade 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad med hänvisning till vad som anförts i samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande  
Dnr 2019-000330  

24.  Väckande av ärende av Lysekilspartiet och Moderaterna - Vi vill att 
Lysekils kommun vidtar kraftfullare åtgärder för att begränsa 
smittorisker i allt vårdnära arbete i kommunen. 
att kommunstyrelsen uppdra åt kommundirektören att ta upp en diskussion inom 
förvaltningen (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. 
Efter omröstning beslutade kommunstyrelsen att bifalla förslaget. 

 
 
 


