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§ 82

2020-06-24

Dnr 2020-000021

Avsägelse som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Bernt Säll (V) har i en skrivelse 2020-06-11 avsagt sig uppdraget som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Bernt Säll för
nedlagt arbete.

Beslutet skickas till
Bern Säll
Löneenheten
Nämndsekreterare
Kommunsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000021

Avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i Lysekils
Stadshus AB
Sammanfattning
Fredrik Häller (LP) har i en skrivelse 2020-06-09 avsagt sig uppdraget som ledamot
i kommunstyrelsen och som ersättare i Lysekils Stadshus AB styrelse.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Fredrik Häller
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Fredrik Häller
för nedlagt arbete.

Beslutet skickas till
Fredrik Häller
Löneenheten
Lysekils Stadshus AB
Kommunsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 84

2020-06-24

Dnr 2020-000020

Fyllnadsval som ersättare i styrelsen för Rambo AB
Sammanfattning
Håkan Kindstedt (L) nominerar Tobias Govik (L) som ersättare i styrelsen för
Rambo AB efter Daniel Nielsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tobias Govik som ersättare i styrelsen för
Rambo AB.

Beslutet skickas till
Tobias Govik
Rambo AB
Kommunsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 85

2020-06-24

Dnr 2020-000020

Fyllnadsval till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och
utbildningsnämnden
Sammanfattning
Jeanette Janson (LP) nominerar Björn Martinsson (LP) som ledamot till
kommunstyrelsen efter Fredrik Häller (LP).
Håkan Smedja (V) nominerar Bengt-Olof Andersson (V) som ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden efter Bernt Säll (V).
Håkan Smedja (V) nominerar Håkan Smedja (V) som ny ersättare i
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Björn Martinsson som ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bengt-Olof Andersson som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Håkan Smedja som ersättare i
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Björn Martinsson
Bengt-Olof Andersson
Håkan Smedja
Löneenheten
Nämndsekreterare
Kommunsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 2020-000124

Uppföljning 2 2020 för Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 2 per 30 april
2020. Det ackumulerade utfallet för perioden är -5,4 mnkr, bland annat beroende på
säsongskostnader och intäkter kopplade till dessa. Den samlade bedömningen är att
resultatet 2020 blir 18,3 mnkr vilket är bättre än budgeterat resultat 11,4 mnkr.
Det finns en stor osäkerhet angående skatteintäkterna med tanke på effekter av
Covid-19. Prognosen för skatteintäkterna 2020 utgår från den beräkning av
skatteunderlaget som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i
slutet av april. Med anledning av pandemin har regeringen tagit ett antal beslut om
extramedel till kommunerna vilket för Lysekils del bedöms kompensera för det
prognosticerade bortfallet av skatteintäkter.
Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av ekonomiskt
bistånd, där prognosen är en negativ avvikelse på 8,4 mnkr för 2020 i jämförelse
med budget. Budgeten överfördes från socialnämnden till den nya
arbetslivsförvaltningen inför 2020 och redan hösten 2019 sågs en ökning av
kostnaderna.
Inom bolagssektorn är Havets Hus AB påverkat av restriktioner kring
Coronapandemin och det är svårt att kvantifiera påverkan på verksamheten. Bolaget
bedömer att det kommer att bli ett underskott för 2020. Resultatet per 30 april
uppgår till -1,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 124
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Uppföljningsrapport 2 2020 för Lysekils kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2 2020.
Kommunfullmäktige godkänner en negativ budgetavvikelse om 10 mnkr för
arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2020-000235

Budget 2021 och plan 2022-2023
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Budget 2021 och plan
2022–2023. Utgångspunkt har varit oförändrad skattesats, uppgifter från cirkulär
20:20 från Sveriges kommuner och regioner. I förslaget presenteras mål för god
ekonomisk hushållning. Det är inga satsningar i förslaget förutom 1,5 mnkr till
samhällsbyggnadsnämnden till följd av ändrade redovisningsregler inom
investerings- och exploateringsverksamheten. För övriga nämnder är det i stort sett
samma budget som 2020, men kompensation för löneökningar, prisindex och
kapitaltjänstkostnader kommer att fördelas när dessa är kända.
Trots den osäkerhet som finns kring bland annat skatteintäkter framöver är det
viktigt att fatta beslut om budgetförslaget i juni 2020, då det blir en inriktning för
nämnderna.
Budgetförslaget innehåller inte någon utökning av ramen till
utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen avseende ekonomiskt bistånd
(försörjningsstöd) trots att prognosen för 2020 visar på en kraftig kostnadsökning.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är i hög grad beroende av samhällsutvecklingen
i övrigt och det bedöms inte som meningsfullt att prognostisera en ram 2021 till
utbildningsnämnden avseende ekonomiskt bistånd. Utvecklingen får följas noggrant
och hanteras i ett kommunövergripande perspektiv.
Lokalförsörjningsplanen ingår inte i budgethandlingen utan kommer att presenteras
i ett särskilt ärende efter ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 125
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Budget 2021 och plan 2022-2023
Bilaga 1 med budget 2020, prognos 2020 samt budget 2021 per nämnd
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Håkan Kindstedt (L): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Stig Berlin (K): Bifall till oförändrad skattesats. 22,46 kr. Bifall till kommunstyrelsens förslag om utökad budget för arbetslivsförvaltningen med 3,2 mnkr.
Egen budgetjustering socialnämndens budget förstärks med 6,4 mnkr. Finansiering
9,6 mnkr av överskottsmålet.
Övriga inriktningsyrkande:
•

Att kommunen aktivt med skrivelser och uppvaktning tydliggör för regering
och riksdag att deras ständiga övervältrande av ofinansierade verksamheter på
kommunerna måste upphöra

Justerare

Utdragsbestyrkande
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•

Att Arbetsförmedlingen åter öppnar lokalkontor i kommunen. Och att de
ökande kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder i större utsträckning måste
kompenseras av staten.

•

Att LSS, värdig äldrevård och omsorg i större grad måste vara ett nationellt
ansvar och garanteras medborgarna i hela landet och finansieras av staten

•

Att kostnaderna för integration och flykting mottagande måste finansieras av
staten fullt ut.

•

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige gällande
finansieringen när kostnadsbilden är klarare gällande åtgärd.

Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 17.40-17.55.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 19 ordinarie 6 ersättare och 6 frånvarande.
Fortsatt förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Lysekilspartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna
föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag till Budget 2021 och
plan för 2022–2023 med tilläggsförslag:
att 10 mnkr per år anslås åren 2021-2023 till brotts- och trygghetsförebyggande
åtgärder. Beloppet finansieras 2021 genom minskning av marginalerna för de s k
centrala posterna (i budgethandlingen benämnt ”kommungemensamt”).
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021-2023 ta fram en brotts- och
trygghetsförebyggande strategi med nedanstående inriktning:
Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera det åtgärdspaket som kommunstyrelsen
fattade beslut om och sjösatte i juni 2020 och med bl a detta som grund lägga fast en
strategi inför åren 2021-2023 med målet att den sociala oron och den
gängproblematiken senast 2023 ska ha upphört.
Kommunstyrelsen ska särskilt tillse att det råder en tydlighet när det gäller det
operativa ansvaret inom kommunförvaltningen (delat ansvar = ingens ansvar), att
ägardirektiv formuleras så att de kommunägda företagen involveras, att
väktarresurser tillförs liksom att övervakningskameror i samarbete med polisen vid
allmänna platser installeras.
Ulf Hanstål (M), Christoffer Zakariasson (SD) Jeanette Janson (LP): Bifall till
Ronald Rombrants förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden 18.40-18.50.
Efter ajournering genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att
kommunfullmäktige är samlat med 19 ordinarie 6 ersättare och 6 frånvarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fortsatt förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Johansson (S): Återremiss för att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att utreda möjligheten att omfördela 10 mkr från posten kommungemensamt till andra budgetposter och eventuella konsekvenser av detta.
Utredningen ska omfatta åren 2021 till 2023.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat
Med 14 ja-röster och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera
ärendet. (minoritetsåterremiss. (Bilaga 1))
Reservation
Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ge kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att utreda möjligheten att omfördela 10 mkr från posten
kommungemensamt till andra budgetposter och eventuella konsekvenser av detta.
Utredningen ska omfatta åren 2021 till 2023.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunfullmäktiges beslut
2020-06-24 – Budget 2021 och plan 2022-2023.
I april väckte Lysekilspartiet och Moderaterna i kommunstyrelsen ett förslag att
skjuta på budgetprocessen på grund av den ekonomiska osäkerhet som covid-19
fört med sig. Detta röstades ju förstås ned av styret med (S) i spetsen med
motiveringen att det var väldigt viktigt att nämnderna direkt efter fullmäktige den
24 juni skulle kunna börja planera verksamheten för kommande år. Nu
återremitterade (S) med flera genom en så kallad minoritetsåterremiss hela
budgeten till kommunstyrelsen. Nu kommer inte budgeten att klubbas förrän till
hösten, ett mycket märkligt agerande!
Återremissyrkandet berodde givetvis på att vårt förslag att anslå 10 miljoner under
en treårsperiod till brotts- och trygghetsförebyggande åtgärder ihop med M och SD
fick majoritet i fullmäktige.
En återremiss måste alltid motiveras; att ange att man inte har förstått hur ett visst
anslag har finansierats skulle knappast hålla som motiv för en återremiss vid en
prövning. Om en majoritet i fullmäktige har fattat beslut om en budget som senare
pekar på ett underskott – och inte vidtar skarpa åtgärder som gör att underskottet
undviks – då får de som stod bakom beslutet och inte vidtagit åtgärder stå till svars
för detta i den sedvanliga ansvarsprövningsprocessen.
Sätter (S) med detta maktfullkomliga agerande en ny ordning för budgetbesluten i
Lysekils kommun? Om oppositionen misstänker att ramen till en nämnd exempelvis till socialnämnden - är alldeles för lågt tilltagen för att man på pappret
vill ge en förskönande bild av ekonomin - är det då också okej att begära
minoritetsåterremiss med motiveringen att budgeten är orealistisk? Eller gäller
denna ”förmån” att få förslag återremitterade endast för (S)?
Finansieringen av de tio miljonerna hämtar vi från det som benämns
”kommungemensamt”, vilket en samlingsrubrik bestående av bl a
”budgetregleringar” och ”personalomkostnader”. Överskotten för åren 2017, 2018
och 2019 har för respektive år slutat på 14 mkr, 24 mkr och 25 mkr. Vi vill inte se
centrala buffertar i dessa storleksordningar, vi vill att de används för verksamhet,
det anser vi vara ärligare mot skattebetalare och anställda. Nu har vi sociala
problem och en gängproblematik i Lysekils kommun som vi måste få ett slut på.
Att då inte satsa resurser för att lösa dessa problem är enligt vår mening helt fel.
Ronald Rombrant, gruppledare för Lysekilspartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-06-24

Dnr 2018-000708

Uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av LOV
Sammanfattning
Med anledning av en motion inlämnad 2017-11-30 beslutade kommunfullmäktige
2018-09.20 att ge socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för införandet av LOV.
Utredningen är nu klar och pekar tydligt på att det krävs omfattande förberedelser
för att kunna införa valfrihet med kundvalssystem inom tex äldreomsorgen. Likaså
konstateras att om LOV införs, behövs ett kontinuerligt utvecklingsarbete över tid
för att skapa väl fungerande rutiner, anpassning och lärande. Det kan också
konstateras att den administration som krävs såsom ett kontroll- och
uppföljningssystem, certifiering, annonsering, rådgivningsmöten med brukare mm,
kommer att generera icke obetydliga kostnader. Dessa kan dock till viss del
uppvägas med minskade kostnader för själva utförardelen som övergår till privata
aktörer.
Utifrån SKRs rapport och utredningens kontakter med ett antal likvärdiga
kommuner i vår geografiska närhet, är det svårt att dra några entydiga och enhetliga
slutsatser gällande nyttan och mervärdet av LOV. Kartläggningen bland LOVkommuner visar på att i vissa fall fungerar systemet relativt väl, medan i andra fall
har man av olika orsaker valt att avsluta LOV. En generell bild är dock att i de fall
LOV har införts, är brukarna positiva till möjligheten att kunna få välja utförare,
samtidigt som det kan konstateras att majoriteten av dem till ändå valt utförare i
kommunala regi.
Fullmäktige beslutade 2011-09-22 att införa LOV inom områdena ”kommunal
familjerådgivning, ”daglig sysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatrin,
samt daglig verksamhet och personlig assistans enligt LSS”. Fullmäktiges uppdrag
2018-09-20 till kommunstyrelsen och socialnämnden var att utreda
förutsättningarna för ett eventuellt införande av LOV. Detta uppdrag är nu
genomfört och presenterat.
I utredningen har redogjorts för förutsättningarna och positiva och negativa
aspekter, men frågan om införandet av LOV eller inte, är ytterst en politisk fråga.
Utredningen lämnas därför över till politiken för vidare ställningstagande. Väljer
kommunfullmäktige att gå vidare och eventuellt införa LOV krävs en fördjupad
utredning med fokus på specifika ekonomiska och administrativa konsekvenser.
Detta innebär sannolikt även att socialnämnden bör tillföras utökade medel för att
kunna vidta åtgärder i syfte att anpassa berörda verksamheter till LOV, dels att
bygga upp den kontrollapparat som krävs.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 126
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-05-20, § 68
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 114
Motion om LOV (LKS 2017-829)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Hanstål (M): Att notera förvaltningens rapport samt ge kommunstyrelsen i
uppdrag att fortsätta utredningen med inriktning att införa LOV.
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna
utredningen och lägga den till handlingarna.
Stig Berlin (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Ulf Hanståls
förslag.
Ronald Rombrant (LP): Avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till Ulf
Hanståls förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer Ulf Hanståls förslag mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Ulf Hanståls förslag
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster, 14 nej-röster och 2 ledamöter som avstår beslutar
kommunfullmäktige att besluta enligt Ulf Hanståls förslag. (Bilaga 2)
Reservation
Håkan Smedja (V) anmäler blank reservation.
Stig Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera förvaltningens rapport samt ger
kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta utredningen med inriktning att införa LOV.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-06-24

Reservation från Stig Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut
2020-06-24 – Uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av LOV.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 2020-000181

Upphörande av snöröjning på enskilda vägar Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen via enheten för Gata Park och Småbåt ansvarar för
snöröjning på enskilda vägar inom Lysekils kommun. Höga omkostnader för denna
samhällsservice, samt svårigheten att få tag i snöröjare, gör att förvaltningen har
svårighet att ombesörja detta uppdrag, främst ekonomiskt. Mot bakgrund av detta
har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att föreslå fullmäktige att from 2021-10-01
upphöra med snöröjning av enskilda vägar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 127
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23, med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Wennergren (LP): att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för
snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande
underlag till kommunfullmäktige.
Daniel Arvidsson (SD), Magnus Elisson (SD) och Stig Berlin (K): Avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Ronald Rombrant (LP): Bifall till Mikael Wennergren förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att avgöra ärendet idag
Omröstningsresultat
Med 20 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar
kommunfullmäktige att återremittera ärendet. (Bilaga 3)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ta fram kostnad för
snöröjningen per invånare i tätort jämfört med på landsbygden som kompletterande
underlag till kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
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Utdragsbestyrkande
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§ 90

2020-06-24

Dnr 2020-000242

Borgensförpliktelse Rambo AB
Sammanfattning
Kommuninvest, som för närvarande är den enda långivaren till kommunen och dess
bolag, har påtalat att ett borgensbeslut som fattats av kommunfullmäktige är fattat
med en felaktig typ av borgen. Det gäller borgen för Rambo AB. Nytt
fullmäktigebeslut föreslås gällande borgen för detta bolag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 130
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå proprieborgen för
Rambo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 23 300 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beslutet skickas till
Rambo AB
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kommuninvest

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 91

2020-06-24

Dnr 2020-000252

Borgensåtagande LEVA i Lysekil AB med dotterbolag
Sammanfattning
Leva Vatten AB kommer dels att överta lån från sitt moderbolag på 193 125 000 kr dels
att nyupplåna 22 000 000 kr, vilket medför att de behöver en borgensram på totalt 215
125 000 kr. Moderbolaget LEVA i Lysekil AB kommer efter den interna transaktionen
med LEVA Vatten AB att ha lån på 65 000 000 kr med borgen som säkerhet. Tidigare
beviljad borgensram för LEVA-koncernen uppgick till 258 125 000 kr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 131
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LEVA i
Lysekil AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om 65 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Leva Vatten AB
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 215 125 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

Beslutet skickas till
LEVA i Lysekil AB
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kommuninvest

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 92

2020-06-24

Dnr 2020-000228

Revidering av Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente,
deltagande på distans
Sammanfattning
Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 föreligger ett behov
av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöterna i
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Därför behöver miljönämndens reglemente
uppdateras i enlighet med kommunallagens regler för deltagande på distans.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 128
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning att Sotenäs och Munkedals
kommuner gör detsamma, göra följande tillägg i Miljönämnden i mellersta
Bohusläns reglemente:
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och
ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i
förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i nämnden.

Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sotenäs kommun
Munkedals kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 93

2020-06-24

Dnr 2020-000192

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Lysekils kommun och ytterligare några kommuner har nyligen ansökt om
medlemskap i Tolkförmedling Väst. Med anledning av detta har ett förslag till ny
förbundsordning arbetats fram som befintliga och nya medlemmar ska ta ställning
till. De föreslagna förändringarna är dels att de ansökande medlemmarna Lysekil,
Partille och Sotenäs skrivs in, dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika
röstetal.
Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01 och Lysekils kommun
blir då samtidigt medlem i förbundet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 129
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-04
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst.

Beslutet skickas till
Tolkförmedling Väst

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 94

2020-06-24

Dnr 2020-000294

Motion från Monica Andersson (C) - Fast sommaruppehåll för
kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser
Sammanfattning
Monica Andersson (C) har i en motion föreslagit att i reglementena för fullmäktige,
nämnder, beredningar och styrelser har ett fast sommaruppehåll. Det skapar
möjlighet för förtroendevalda att samordna sina ledigheter.
Beslutsunderlag
Motion 2020-06-10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Monica Andersson
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 95

2020-06-24

Dnr 2020-000254

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2020-06-24
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2020-06-24:
•

Synpunkt/klagomål - öppet brev till kommunfullmäktige - Våldet i Lysekil
ökar och otryggheten växer hos medborgarna

•

Synpunkt/klagomål - Öppet brev till Lysekils kommunfullmäktige - hot och
våld mot barn och gamla i Lysekil, vandalisering och förstörelse

•

Synpunkt/klagomål - Öppet brev till Lysekils kommunfullmäktige angående otryggheten i Lysekil på grund av våldet mot barn och gamla

•

Protokollsutdrag från SON 2020-05-20 § 75 - Rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS - äldreomsorg

•

Protokollsutdrag från SON 2020-05 20, § 74 - Ej verkställda beslut

•

Årsredovisning och koncernredovisning för Lysekils Stadshus AB
räkenskapsåret 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande
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