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§ 207

2019-11-20

Dnr 2019-000340

Uppmärksammande av 100-årsjubiléet av beslut om rösträtt för kvinnor
Sammanfattning
På inbjudan av fullmäktiges presidium informerar professor Lena Wängnerud från
Göteborgs Universitet om processen som ledde fram till riksdagens beslut om
allmän och lika rösträtt för kvinnor 1919 och 1921 samt påverkan på utformningen
av politiken som kvinnor har haft under 1900-talet.
2019 är starten på ett jubileum som kommer att vara fram till 2021.
Kommunfullmäktige tackar Lena Wängnerud för föredragningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 208

2019-11-20

Dnr 2019-000010

Avsägelser som ersättare i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Per Tengberg (LP) har i en skrivelse 2019-10-27 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Per Tengberg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Per Tengberg för
nedlagt arbete.
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen.

Beslutet skickas till
Per Tengberg
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Löneenheten
Kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 209

2019-11-20

Dnr 2019-000010

Avsägelse av uppdraget som kommunens representant i
Friluftsfrämjandet Stiftelsen Seglarskolan St Kornö
Sammanfattning
Ove Eliasson (L) har i en skrivelse 2019-11-18 avsagt sig uppdraget som kommunens
representant i Friluftsfrämjandet Stiftelsen Seglarskolan St Kornö.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ove Eliasson
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Ove Eliasson för
nedlagt arbete.

Beslutet skickas till
Ove Eliasson
Friluftsfrämjandet Stiftelsen Seglarskolan St Kornö
Valberedningen
Kommunsekreteraren

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (31)

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 210

2019-11-20

Dnr 2019-000010

Avsägelse av uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden
Sammanfattning
Gunvor Andén (M) har i en skrivelse 2019-11-19 avsagt sig uppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Gunvor Andén
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Gunvor Andén
för nedlagt arbete.

Beslutet skickas till
Gunvor Andén
Nämndsekreteraren
Kommunsekreteraren
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 211

2019-11-20

Dnr 2019-000010

Fyllnadsval - ersättare i socialnämnden och utbildningsnämnden
Nominering
Ulf Hanstål (M) nominerar Gunvor Andén (M) som ny ersättare i socialnämnden
efter Krister Samuelsson.
Till ersättare i utbildningsnämnden nomineras Wictoria Insulan (M).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunvor Andén till ersättare i socialnämnden
under mandatperioden 2019-2022.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Wictoria Insulan till ersättare i
utbildningsnämnden under mandatperioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
Gunvor Andén
Wictoria Insulan
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Dnr 2019-000169

Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
Sammanfattning
Med anledning av den riskbild som finns för vår del av kusten finns det anledning
att anta att en oljehändelse kan inträffa igen, på motsvarande sätt som skedde 2017.
Det är därför nödvändigt att kommunen vidtar förberedande åtgärder och att vi
utgår från de lärdomar som vi fick i samband med oljehändelsen 2017.
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan har tagits fram för att skapa ett lokalt
ramverk för hantering av oljehändelser till sjöss. I samband med utvärderingen av
oljehändelsen 2017 framkom ett antal framgångsfaktorer som har präglat
utformningen av dokumentet. Med som bilaga finns även Delregional
oljeskyddsplan vid oljeutsläpp till sjöss.
Syftet med Lysekils kommuns oljeskyddsplan är att skapa förutsättningar för en
egen effektiv saneringsförmåga genom en tydlig organisation, beslutsmandat och
resurser. Sammantaget ska det minimera de negativa skadeverkningarna av en
framtida oljehändelse.
Förvaltningen har, med anledning av återremitteringen den 9 oktober, kompletterat
sin bedömning kring benämningen av dokumentet och dess utformning.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 174
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-28
Lysekils kommuns strategiska oljeskyddsplan
Delregional oljeskyddsplan vid utsläpp till sjöss
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Granberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns oljeskyddsplan.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Miljöförvaltningen
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän
Rambo AB
Lysekils Hamn AB
LEVA i Lysekil AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213

2019-11-20

Dnr 2019-000383

Digital agenda för SML 2019-2022, revidering
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-20, §20, att anta strategidokumentet
”Digital agenda för SML 2019–2022”. Lysekils kommun har tagit fram en revidering
av den digitala agendan som har presenterats och godkänts i SML Styrgrupp och
Samverkansråd 2019-09-27. Anledningen till revideringen är främst att förtydliga
dokumentets innehåll genom strukturella förändringar. Målen som presenterades i
ursprungsdokumentet är dem samma i den reviderade versionen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 175
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20
Digital Agenda för SML 2020-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar det reviderade strategidokumentet Digital agenda för
Sotenäs/Lysekils/Munkedals kommun 2019 – 2022.

Beslutet skickas till
Munkedals kommun
Sotenäs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 214

2019-11-20

Dnr 2019-000135

Redovisning över obesvarade motioner 2019
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29, ska kommunstyrelsen två gånger
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
För närvarande finns 29 pågående och öppna motioner, det är en betydlig
minskning sedan redovisningen i maj. Efter redovisningen i kommunfullmäktige
maj 2019 har det inkommit 11 nya motioner och 25 motioner har blivit besvarade.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-111-06, § 176
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25
Förteckning över obesvarade motioner 2019-10-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade motioner hösten 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 215

2019-11-20

Dnr 2019-000134

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har under våren 2019 prioriterat arbetet med att
besvara medborgarförslag. Sedan redovisningen i kommunfullmäktige i maj 2019
har 8 förslag bevarats. Under samma tid har 3 nya förslag lämnas in. Totalt har
kommunstyrelsen 7 öppna och pågående medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-111-06, § 177
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2019-10-23
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag
hösten 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 216

2019-11-20

Dnr 2018-000696

Svar på medborgarförslag om båtmuseum - utställning
Sammanfattning
I medborgarförslag föreslås att kommunen inrättar ett museum eller permanent
utställning över båtar i form av modeller, ritningar och tekniska underlag som har
anknytning till Lysekil. Förslaget är att museet etableras i befintliga lokaler.
Kontakt har tagits med kulturenheten på utbildningsförvaltningen som säger att det
i nuläget inte finns någon lämplig lokal tillgänglig för ett båtmuseum eller en
permanent utställning enligt förslaget.
Utbildningsnämnden antog 2018-08-29 ett kultur- och fritidspolitiskt program som
över tid kommer utmynna i en rad handlingsplaner. Kulturarv anges som ett av flera
målområden och utifrån programmet kommer man att arbeta för att bevara och
vårda vårt kulturarv. Hur och på vilket sätt detta kommer att ske är inte klarlagt i
nuläget men enligt kulturenheten bör medborgarförslaget tas i beaktande i samband
med framtagande av handlingsplanerna.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 185
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 217

2019-11-20

Dnr 2019-000001

Svar på medborgarförslag - önskemål om elektrisk belysning till
motionsspåret vid Brastads arena
Sammanfattning
I ett medborgarförslag har det föreslagits elektrisk belysning till motionsspåret vid
Brastads arena.
Det kan konstateras att endast en del av marken där motionsspåret löper tillhör
Lysekils kommun. Belysning finns till viss del på denna sträcka. Vad gäller den
övriga sträckan ligger den på mark som ägs av flera olika fastighetsägare.
För en eventuell belysning av motionsspåret krävs dialog och förhandlingar med
samtliga fastighetsägare. En sådan eventuell dialog med tillhörande process kan
förslagsvis ske på initiativ, och via, den förening som anlagt och sköter
motionsspåret. Baserat på vad som framkommer i dialogen kan ett eventuellt nästa
steg diskuteras.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 186
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-20
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 218

2019-11-20

Dnr 2013-000014

Svar på motion angående befrielse av hamnavgift fiskefartyget LL 158
Sandö
Sammanfattning
Thomas Falk, Skaftöpartiet, har i en motion 2013-01-11 föreslagit att det tidigare
fiskefartyget LL 158 Sandö ska befrias från hamnavgift.
Fartyget fungerar idag som ett flytande museum som under sommaren har relativt
många besökare. Det konstateras att LL 158 Sandö ägs av Bohusläns museum och
ligger vid Östra kajen i Grundsund och inte betalar någon avgift. Orsaken till detta är
oklart men kommunens småbåtsavdelning kommer inom kort ta upp en dialog för
att finna en långsiktig lösning.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 179
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-01-31, § 13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 219

2019-11-20

Dnr 2014-000102

Svar på motion - Framtiden hotad för föreningen L. Laurin flaggskepp
bogserbåten "Harry"
Sammanfattning
Roland Karlsson (L) har i en motion 2014-03-07 föreslagit Lysekils kommun att
upplåta del av Anderssons kaj till föreningen L Laurin och bogserbåten Harry utan
kostnad.
Sedan motionen lämnades in 2014 kan konstateras att Lysekils Hamn AB och
föreningen L Laurin kommit överens och upprättat ett avtal avseende avgift för
kajplats.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 180
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-03-27, § 39
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Dnr 2016-000316

Svar på motion om mikroplaster
Sammanfattning
Motionen behandlades i fullmäktige 2018-10-18 som då beslutade återremittera
ärendet med motiveringen att svaret gällande utökad undervisningstid inte var
motionens syfte samt att LEVA i Lysekil AB påvisar att de har planer klara som
möter upp kommande lagkrav eller att man väljer ligga i framkant och steget före.
Utbildningsnämnden har behandlat återremissen och LEVA i Lysekil AB har
inkommit till kommunstyrelseförvaltningen med kompletteringar gällande sitt
tidigare remissvar. Det kan konstateras att såväl nämnden som LEVA i Lysekil AB i
sak står fast vid sina tidigare yttranden som dock förtydligats med såväl fakta som
och andra argument.
Sammanfattningsvis är svaret på motionen att de områden motionären tar upp som
gäller utbildningsnämndens sakområde, redan idag är väl reglerade i skolans
styrande dokument och att såväl skollagen som läroplaner och kursplaner följs i
huvudmannens skolor samt att elevernas kunskaper i områdena kontrolleras. Den
del av motionen som berör LEVA och rening i avloppsveken, kan sammanfattas med
att det ännu inte finns något färdigutvecklat koncept, varken angående val av
reningsteknik eller reduktionsgrad. Av samma anledning är kommande juridiska
krav ej utredda. Mot bakgrund av detta är det omöjligt att ha planer klara som möter
upp kommande lagkrav, detta eftersom kraven inte är fastställda.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 181
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19
Förtydligande remissvar till motion om läkemedelsrester och mikroplaster
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2019-01-16 § 7
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-10-18, § 9
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 221

2019-11-20

Dnr 2015-000336

Svar på motion om skjuts till restaurang som alternativ till hemkörd mat
Sammanfattning
Ulrika Häller Lundbäck, Kristdemokraterna, föreslår i en motion 2015-06-22 att
Lysekils kommun ska undersöka möjligheten att låta personer genom biståndsbeslut
få skjuts till en kommunal restaurang i stället för leverans av varm mat alternativt
uppvärmning av mikromat.
Det kan konstateras att möjlighet att ta taxi eller annan transport till restaurang
utreds enligt socialtjänstlagen, 4 kap, 1 § innan beviljande av matdistribution sker.
Matdistribution beviljas inte om den enskilde via andra vägar kan tillgodose sig mat.
Att en individ som fått beviljad matdistribution ska åka kollektivt till en restaurang
kommer dock med all sannolikhet att generera ett ökat antal ledsagaransökningar,
eventuellt socialt stöd och stöd vid restaurangbesök (exempelvis betalning, bära
bricka, gå på toaletten, förflyttning)
Det är i dagsläget möjligt för den som önskar att äta i matsalen på serviceboendet på
Järnvägsgatan i Lysekil eller i matsalen på Stångenäshemmet i Brastad. På Skaftö
saknas dock denna möjlighet. Betalning sker då utifrån en taxa som
socialförvaltningen tagit fram. För att utnyttja denna möjlighet behövs inget beviljat
bistånd.
Den busstur som kan motsvara den numera nedlagda shoppingrundan är
Lysekilsrundan. Den har emellertid sin rutt endast i centrala Lysekil samt en bit
utanför centrum vilket begränsar målgruppen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 182
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-06-25, § 71
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till vad
som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 222

2019-11-20

Dnr 2019-000036

Svar på motion om utökad färjetrafik
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) inkom 2019-01-31 till kommunfullmäktige i Lysekil med en motion
angående förslag om utökad färjetrafik mellan Lysekil tätort och Skaftö, linje 847
Carl Wilhelmsson.
I en dialog med Västtrafik fick förvaltningen svar om att frågan kom in sent för att
komma med i sommarturlistorna 2019. En offertförfrågan om tillköp skickades då in
till Västtrafik om att köpa till utökade turer enligt förslag från motionär. Något svar
på den offertförfrågan har ännu inte kommit till kommunen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 182
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-02-13, § 12
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickas till
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 223

Dnr 2013-000407

Svar på motion om önskan från synskadade att måla kanterna vid
övergångsställena med vit färg
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2013-11-06 föreslagit att
övergångsställena vid ”nedfarten”, speciellt vid Coop centrum och hotellet, ska
målas med vit färg. Motionären föreslår även en översyn av samtliga
övergångsställen.
Det kan konstateras att en tillgänglighetsinventering genomfördes i Lysekils tätort
2009 där en kartläggning av gångstråken gjordes. I utredningen inventerades cirka
80 övergångsställen/passager och signalytor (det senare är det motionären sannolikt
avser med ordet ”nedfarter” i sin motion). Inventeringen visade att signalyta inte
fanns vid någon av de berörda övergångsställena. Tre passager har emellertid under
senare år åtgärdats vad gäller signalytan, Drottninggatan, Rosviksgatan och
Polisgatan där den förstnämnda är en av de gator som specifikt omnämns i
motionen.
Tillgänglighetsinventeringen resulterade i en rad rekommendationer som visade att
det inte bara är signalytan som behöver åtgärdas utan också riktningsgivare, lutning
på ramper, höjd på kantsten, hastighetssäkring, eventuella mittrefuger och även
ytbeläggning på många av övergångställena/passagerna. Det finns i nuläget dock
ingen upprättad åtgärdsplan med tillhörande budget. Att endast åtgärda signalytan
och inte resten av tillgänglighetsanpassningen är inte optimalt utan är ett arbete
som med fördel görs i samband med att en gata byggs om eller på annat sätt
åtgärdas. De finns bland annat ett stort behov av att byta ut beläggningen på många
av trottoarerna framgent och då faller det sig naturligt att även åtgärda resterande
tillgänglighetsbehov vilket samhällsbyggnadsförvaltningen med största sannolikhet
kommer att planera för.
Beslutsunderlag
protokoll från kommunstyrelsen 2019-11-06, § 184
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-19
Motion
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2013-11-28, § 167
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till motionen, avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Siw Lycke (C) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till Ann-Charlotte Strömwalls
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ann-Charlotte Strömwalls m.fl.
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ann-Charlotte Strömwalls
m.fl. förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-11-20

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 224

Dnr 2019-000415

Motion från Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) - Förbättra
utbildningen i SFI
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att Lysekils
kommun skyndsamt startar utbildning i SFI kvällstid.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-06
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 225

2019-11-20

Dnr 2019-000436

Motion från Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M) - Arbetet med
planeringen av boenden för äldre i Lysekils kommun måste prioriteras
och snabbas upp
Sammanfattning
Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP) har i en motion föreslagit att
förvaltningen dels ska utreda hur behovet av boenden för äldre ser ut - såväl behovet
av trygghetsboenden som behovet av särskilda boenden – dels lämna förslag på hur
detta behov bör tillgodoses. Detta med utgångspunkt från analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda
grupper samt marknadsförutsättningar.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-17
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden inkl. motion
Socialförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 226

Dnr 2019-000433

Motion från Ann-Charlotte Strömwall (L) om bildande av en kultur- och
fritidsnämnd
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion föreslagit att utreda om det skulle ge
kultur- och fritidssektorn ett större engagemang om det bildades en egen politisk
nämnd.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-15
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 227

2019-11-20

Dnr 2019-000442

Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) angående
ett helhetsgrepp kring lokal- och bostadsbehovet av anpassade lokaler
och bostäder
Sammanfattning
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på
minst 15 år
Att en grupp bestående av berörda förvaltningar och bolag ser över det totala
lokalbehovet för kommunen samt ser över samordningsmöjligheter enligt vad som
beskrivs i brödtexten.
Att kommundirektörens ledningsgrupp regelbundet får rapporter och kan göra
inspel till gruppen.
Att aktuella nämnder och styrelser får regelbundet återkoppling från gruppen.
Att kommunfullmäktige får en årsvis redovisning kring lokalbehovet samt
lokalförsörjningsplanen.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion
Samhällsbyggnadsnämnden inkl. motion
Samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. motion
Socialnämnden inkl. motion
Socialförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 228

2019-11-20

Dnr 2019-000444

Motion från Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) om att
utreda Intraprenad på nya äldreboendet i Fiskebäck
Sammanfattning
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att
socialförvaltningen utreder möjligheten att införa Intraprenad vid nya äldreboendet
i Fiskebäck.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-20
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
socialnämnden.

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Socialnämnden inkl. motion
Socialförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2019-11-20

Kommunfullmäktige

§ 229

Dnr 2019-000443

Motion från Siw Lycke (C) om att införa ersättning i daglig verksamhet
Sammanfattning
Siw Lycke (C) har i en motion föreslagit någon form av ersättning till personer inom
daglig verksamhet, LSS och SoL.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-19
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen,
socialnämnden och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden inkl. motion
Utbildningsförvaltningen inkl. motion
Socialnämnden inkl. motion
Socialförvaltningen inkl. motion

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 230

2019-11-20

Dnr 2019-000439

Motion från Wictoria Insulan (M) - om att kommunen ska ta sin del av
ansvaret att bemanna räddningstjänsten med räddningspersonal i
beredskap (RIB) - "deltidare"
Sammanfattning
Wictoria Insulan (M) har i en motion föreslagit att samtliga förvaltningar ges i
uppdrag att se över hur man på avdelningsnivå kan underlätta för medarbetare, som
så önskar, att kombinera ordinarie anställning med uppdrag på deltid inom den
kommunala räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Motion 2019-11-18
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

2019-11-20

§ 231

Dnr 2019-000440

Fråga från Daniel Arvidsson (SD) till utbildningsnämndens ordförande
angående beslut från Skolverket
Sammanfattning
Daniel Arvidsson (SD) har ställt följande frågor till utbildningsnämndens
ordförande angående beslut från Skolverket om statsbidrag för barn som vistas i
landet utan tillstånd för 2019:
1. Vad är innebörden av detta beslut?
2. Hur kommer det sig att Lysekils kommun har illegala invandrare?
3. Måste Lysekils kommun ta in dessa elever i skolan?
4. Hur många barn/ungdomar handlar det om?
5. Får detta negativa ekonomiska konsekvenser för andra elever?
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att frågorna kommer att besvaras vid
sammanträdet i december.

Beslutet skickas till
Monica Andersson
Daniel Arvidsson

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

§ 232

2019-11-20

Dnr 2019-000223

Anmälningsärende för kommunfullmäktige 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende i protokoll 2019-11-20:
-

Beslut från länsstyrelsen i Västra Götalands län att de inte kommer att pröva
kommunens antagandebeslut av detaljplan för Sjukhusområdet, Slätten 15:7
m.fl.
Delårsrapport från kommunalförbundet Fyrbodal
Från 1 januari 2020 kommer en ledamot i kommunrevisionen att lämna sitt
parti, men kommer att fortsätta uppdraget opolitiskt.

Christian Martins, adm. chef informerar om att fullmäktiges möte kommer att
webbsändas från och med 11 december. Information kommer på kommunens
hemsida.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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