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Dnr 2020-000001

Muntlig information på kommunstyrelsen
Sammanfattning
Christian Martins, administrativ chef, redogjorde för uppdraget om utredningen för
att utreda förutsättningarna för införande av LOV.
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, informerade om uppföljning 2 för Lysekils
kommun.
Eva-Marie Magnusson, ekonomichef, redovisade förslaget till Budget 2021 och plan
för 2022-2023.
Rodrigo Baraona Vargas, planhandläggare, informerade om detaljplan för Norra
Tronebacken, Lyse-Fiskebäck 2:10
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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Dnr 2020-000123

Uppföljning 2 2020 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista april, uppföljningsrapport 2.
Sammantaget redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse mot budget till och
med april på 1 373 tkr. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 500
tkr i förhållande till budget. Överskottet avser i huvudsak politisk verksamhet inom
valnämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02
Uppföljningsrapport 2 2020 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000245

Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala
lösningar till Lysekils kommun
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har reviderat riktlinjerna för direktinbetalning med betalkort
och andra digitala lösningar och fokus ligger på digitala lösningar. Kontanter ska
bara användas i undantagsfall och målet är att arbeta för att digitala lösningar kan
ersätta kontanter i de flesta verksamheter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och andra digitala lösningar till
Lysekils kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för direktinbetalning med betalkort och
andra digitala lösningar till Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Justerare
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Dnr 2020-000244

Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
Sammanfattning
Riktlinjerna för kommunens fakturerings- och kravverksamhet är nu uppdaterade
med hänsyn till regelverket kring GDPR.
Regler för mer praktisk hantering kommer att läggas ut på kommunens intranät,
Insidan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för kommunens fakturerings- och
kravverksamhet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Justerare
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Dnr 2020-000234

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2019
Sammanfattning
Enligt Stiftelselagen (1994:1220) ska kommunens högsta verkställande organ
överlämna bokslut/årsredovisning eller sammanställning över räkenskaperna till
revisorerna för de stiftelser som förvaltas.
Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman och Stiftelsen Samfond nr 4 är de av de
förvaltade stiftelserna som är bokföringsskyldiga och därmed är skyldiga att
upprätta årsredovisning. Övriga stiftelser ska upprätta sammanställning över
räkenskaperna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-19
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Samfond nr 4 för socialt ändamål
Årsredovisning 2019 Minnesfonden efter Elof och Margit Hellman, född Kihlberg
Bokslut 2019 för Stiftelsen Samfond nr 1 för utbildning
Bokslut 2019 för Stiftelsen Samfond nr 2 för socialt ändamål
Bokslut 2019 för Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Gullmarsskolan
Bokslut 2019 för Stiftelsen Gertrud Karlssons fond för Lysekilshemmet
Bokslut 2019 för Assermans stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de förvaltade stiftelsernas årsredovisning
respektive sammanställning över räkenskaperna för år 2019.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000239

Reviderad arbetsordning för rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Sammanfattning
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet har initierat till revidering av nuvarande
arbetsordning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna revidering av arbetsordning för
Rådet för folkhälsa och social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18
Arbetsordning för Rådet för folkhälsa och social hållbarhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner reviderad arbetsordning för rådet för Folkhälsa och
social hållbarhet.

Beslutet skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-000236

Yttrande över utställningshandling för Norra Tronebacken LyseFiskebäck 2:10 m.fl. Lysekils kommun
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder och förskola inom området
Norra Tronebacken. Planen har en flexibel utformning och medger en blandad
bostadsbebyggelse med flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor. Målsättningen är
att skapa ett nytt attraktivt småhus- och flerbostadshusområde i en vacker
naturmiljö nära Gullmarn.
I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i juni 2006 och
aktualitetsförklarad 2010, redovisas området som en del i ett större
utbyggnadsområde för tätortsbebyggelse. Kommunen ser på sikt detta som en ny
stadsdel med ett eget centrum inom Lysekils tätort.
Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun, ÖP 06
och övriga berörda styrdokument.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-30
www.lysekil.se, under Bygga, bo och Miljö, Detaljplaner, Pågående detaljplaner,
Lysekil
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Nohrén (MP): avslag på förvaltningens förslag.
Christina Gustavsson (S) och Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustavsson och Yngve Berlins förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över utställningshandling för
Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl. Lysekils kommun.
Reservation
Emma Nohrén (MP), anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation från Miljöpartiet mot kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 –
Yttrande över utställningshandling för Norra Tronebacken Lyse-Fiskebäck 2:10 m.fl.
Lysekils kommun
Miljöpartiet i Lysekil reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om att gå vidare
med planförslaget som innebär en exploatering av naturområdet Norra
Tronebacken. Miljöpartiet i Lysekil föreslår istället att planarbetet avbryts, att
Tronebacken utvecklas som naturområde för friluftsliv, samt att fokus inom
bostadsplanering läggs på att effektivisera boendekedjan och istället bygga attraktiva
hyres- och bostadsrätter i tätorten för att frigöra befintliga villor.
Motivering och Reservation
Starkt behov av grönområden i Lysekils närhet
Miljöpartiet anser att Tronebacken, som Lysekils stads närmaste skog, är viktig för
folkhälsan samt för biodiversiteten. Denna skog är full av liv, många rödlistade arter
lever här och delar skogen med motionärer och barn som vill upptäcka naturen och
njuta av naturen.
Enligt Miljöbalken, 3 kap 6 § anges med eftertryck att mark- och vattenområden
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller med
hänsyn till friluftslivet så lång som möjligt skall skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada naturmiljön. Dessutom anges att ”behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt beaktas”. Miljöpartiet anser att ovanstående
lagstiftning skall tillämpas vid bedömning av eventuell bostadsbyggnation på
Tronebacken. Om byggnation kommer till stånd inom området är denna så
omfattande att Tronebacken inte längre kan betecknas som tyst och orörd. Inte
heller kan området vara ett grönområde för Lysekilsborna.
Lysekils kommuns Gröna strategi som antogs av Kommunfullmäktige 2020 utpekar
Tronebacken som Lysekils kommuns närmaste skog och här beskrivs området som
”den enda bostadsnära skogen med möjlighet till vandring för Lysekilsborna”.
Skogen är också markerad som en fungerande biologisk spridningskorridor som är
av högsta vikt för att bevara den biologiska mångfalden och därmed för växt- och
djurlivet på Stångenäset och i Lysekil. Miljöpartiet anser således att förslaget till
planerad bebyggelse ej är lämpligt på denna plats. Vidare är det svårt att se hur
planförslaget beaktar kommunens Gröna strategi. Det finns ingen text som tar upp
de frågor som omfattas av Grön strategi och som berör Lysekil generellt och området
Tronebacken specifikt. Hänsyn tas därför inte till det strategiska miljö- och
hälsofrämjande arbetet i kommunen.
Naturvärden dåligt utredda
Naturinventeringen som ligger till grund för planförslaget gjordes 2004 med
kompletteringar av Naturskyddsföreningen 2008, en inventering som visade ett
större antal rödlistade och fridlysta arter. Vart femte år uppdateras SLU:s rödlista
och den senaste släpptes 2020. Här framkommer det att nya arter har hamnat på
rödlistan b.la. entitan som är funnen i Tronebackens skogar. Miljöpartiets
uppfattning är att nuvarande naturinventering är fullgod för att avbryta planarbetet
men om kommunen ändå fortsätter så bör en ny inventering göras med tanke på att

Justerare
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spelplanen för de utrotningshotade arterna har ändrats radikalt. Många fler
rödlistade arter har tillkommit och det är viktigt att naturinventeringen för Norra
Tronebacken tar hänsyn till dessa. Eftersom man inte har en uppdaterad
naturinventering vet man heller inte om man underminerar kommunens arbete med
Agenda 2030 och Miljömålen.
Befolkningsutvecklingen
I den senaste demografiska prognosen från SCB finns ingen indikation på en
nämnvärt ökad befolkning i Lysekils kommun inom den närmaste 10 års perioden.
Det finns dock ett visst behov av bostäder men detta kan lösas genom att
effektivisera boendekedjan och istället bygga attraktiva hyresrätter med närhet till
stadskärnan och kommunal service. Då frigörs villor till barnfamiljer och äldre kan
flytta vidare till ett bekvämare liv i en mindre bostad.
Barnperspektivet
Barnrättsperspektivet har inte beaktats i planförslaget och vi efterlyser
komplettering med en barnkonsekvensanalys i samband med byggnation av
förskola.
Kommunens ekonomi och framtid
Lysekils kommun står inför en tid med stora ekonomiska utmaningar. Pengar
behövs till renovering och byggnation av skolor, fritidsanläggningar och
äldreboenden. För att motivera byggnation av ett nytt bostadsområde har
Tronebacken marknadsförts som ett bostadsområde för anställda vid ett framtida
utbyggt raffinaderi vid Preemraff. Eftersom utbyggnaden av oljeraffinaderiet är
oklar och hela oljebranschen går en osäker framtid till mötes anser Miljöpartiet att
kommunen riskerar att hamna i en skuldfälla liknande den som uppstod vid
byggnation av Fridhem. Denna situation vore minst sagt ödesdiger för kommunen.
En Fullmäktigeberedning med fokus på Lysekil 2050 initieras nu för att ta ett
helhetsgrepp om Lysekils kommuns framtida behov, investeringar och utveckling.
I samband med detta diskuteras t ex byggnation av en ny mellan- och högstadieskola
företrädelsevis på en annan plats än Gullmarsskolans nuvarande läge. Man funderar
även över hur Grötöområdet och järnvägen ska utvecklas. Det kommer sannolikt att
öppnas nya områden för bostadsbyggande i centrala Lysekil när gamla byggnader
rivs och beslut tas i nyckelfrågor. Miljöpartiet anser att det är klokt att vänta med en
oåterkallelig exploatering av Tronebacken, ett orört naturområde med höga
biologiska värden, tills andra alternativa bostadslösningar diskuterats och en
helhetsvärdering av ett Lysekil 2050 framlagts av beredningen. När ett orört
naturområde exploaterats är förändringen oåterkallelig och kommer att påverka
förutsättningarna för framtida generationer.
Emma Nohrén
För Miljöpartiet i Lysekil

Justerare
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§ 119

Dnr 2020-000241

Yttrande över samrådshandling för Sävens camping, Lyse 1:3 m.fl.,
Lysekils kommun
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Sävens
camping, Lyse 1:3 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att förbättra situationen i området genom planmässig
reglering av mark- och vattenområden. Detta gäller både själva verksamheten,
uppställningsplatser inom strandskyddat område samt förhållande till kringliggande
fastigheter.
Planförslaget överensstämmer väl med översiktsplanen för Lysekils kommun,
ÖP 06 och övriga berörda styrdokument.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-30
www.lysekil.se, under Bygga, bo och Miljö, Detaljplaner, Pågående detaljplaner,
Lysekil
Förslag till beslut på sammanträdet
Emma Nohrén (MP): Bifall till förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka yttrandet över samrådshandlingen för
Sävens Camping 1:3 m.fl. Lysekils kommun.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerare
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Dnr 2020-000231

Yttrande över Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram
2021-2025
Sammanfattning
Ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram för år 2021 – 2025 har framarbetats av
Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland.
Förslaget har skickats på remiss till de delregionala kollektivtrafikråden (DKR).
Remissvar lämnas av DKR senast den 30 september 2020 till Kollektivtrafiknämnden.
Medlemskommunerna i Fyrbodal får möjlighet att lämna synpunkter till Fyrbodal
senast den 19 juni 2020. Fyrbodal sammanställer därefter kommunernas yttranden
via beredning i Kollektivtrafiknätverket. Beslut om gemensamt remissvar tas sedan i
Fyrbodals direktion den 24 september
Avdelningen för hållbar utveckling har tagit del av remissversionen och
sammanställt förslag till yttrande enligt nedanstående.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01
Följebrev till remissutskick,
Remissversion Hållbara resor i Västra Götaland
Trafikförsörjningsprogram 2021 – 2025 samt
Uppföljning 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sin egen och översänder till Fyrbodals
kommunalförbund.

Beslutet skickas till
Infrastrukturansvarig Fyrbodals kommunalförbund
Helen.tisell@fyrbodal.se
Avdelningen hållbar utveckling

Justerare
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Dnr 2020-000004

Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen
Sammanfattning
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunens upphandlare
•

Inbjudan om att delta i upphandling i förnyad konkurrensutsättning.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i
protokoll 10 juni 2020.

Justerare
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Dnr 2020-000009

Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-06-10
Sammanfattning
•

Protokollsutdrag SON 2020-06-03 § 88 - Uppföljningsrapport 2 2020

•

Protokollsutdrag UBN 2020-06-03, § 79 - Uppföljningsrapport 2, 2020, UBF

•

Protokollsutdrag UBN 2020-06-03, § 86 - Uppföljningsrapport 2, 2020, ALF

•

Protokollsutdrag SBN 2020-06-2 Uppföljningsrapport 2

•

Minnesanteckningar U2 SBN 20-05-26

•

Minnesanteckningar U2 SON 20-06-01

•

Minnesanteckningar U2 UBN 20-05-26

•

Protokoll från Samordningsförbundet Väst 2020-05-15

•

Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2020-05-25

•

Protokoll från Lysekils Hamn AB 2020-05-18

•

Protokoll från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-05-20

•

Delårsrapport från Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän

•

Protokoll från årsstämma för Lysekils Hamn AB 2020-05-18

•

Protokoll från Havets Hus i Lysekil AB 2020-04-21

•

Protokollsutdrag från MIMB 2020-04-29, § 14 - Förslag till budget 2021

•

Protokollsutdrag från Sotenäs kommunfullmäktige 2020-04-29, § 39

•

Protokollsutdrag från MIMB 2020-04-15 – Budgetuppföljning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll
10 juni 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (36)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 123
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Dnr 2020-000003

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

De senaste händelserna i Lysekils kommun med grund i en socialt betingad
oro är exempel på en framväxande samhällsproblematik som är komplex
och svår att bemöta. Lysekils kommun ser allvarligt på utvecklingen och
kommunen arbetar inom sitt uppdrag och lagliga stöd med både direkta
och förebyggande insatser.
Vi samverkar internt mellan verksamheter och arbetar kunskapsbaserat
med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på både individoch gruppnivå för att komma tillrätta med problematiken. I både det
operativa och strategiska arbetet samverkar kommunen med
Polismyndigheten utifrån de skilda uppdrag och möjligheter de olika
myndigheterna har att agera verkningsfullt på kort och lång sikt.
Oroligheter som uppstår på grund av kriminalitet, eller yttrar sig i
kriminella handlingar, är polisens uppdrag att hantera. Det är polisen som
i första hand agerar för att motarbeta brottslighet och otrygghet.
Möte i eftermiddag (10 juni) med berörda chefer för gemensam inriktning,
prioritering och samverkan. Under torsdagen (11 juni) möte med
polisledning i Västra Fyrbodal.

•

Covid-19, stabil situation kring bemanning, verksamhet och
materialförsörjning i samtliga förvaltningar. Intern
beslutsfattarsamverkan (pandemiteam) avstämning varje fredag,
kommundirektörens krisledningsstab är avvecklad. Lägesrapport om
kommunens näringsliv lämnas.
Viktigt att vi fortsätter förmedla budskapen om att hålla i och hålla ut för
att minska smittspridningen. Faran är inte över!

•

Avrapportering efter beslut i kommunstyrelsen 13 maj, LKS 2020-240.
Frågan har behandlats i pandemiteamet. I lägesbilden den 20 maj finns
följande information:
”VGR och dess vårdhygienenhet presenterade under tisdag eftermiddag
(19 maj) uppdaterade rutiner för vårdnära arbete och de är reviderade i
enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv om allmänt användande av
visir. Socialförvaltningen har i dialog med medicinskt ansvarig
sjuksköterska börjat följa visiranvändning i vårdnära arbetet även med
friska brukare.”

•

Justerare

Redovisning av Lysekils Stadshus AB beslut avseende framtiden för
Lysekils Hamn AB.
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Kommunstyrelsens ordförande informerar om:
•

Möte med Västtrafik

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerare
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2020-06-10

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.
Utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen redovisar en negativ prognos på 10,0
mnkr. Det som är svårt att styra är kostnadsutvecklingen av utbetalning av
ekonomiskt bistånd, där prognosen är en stor negativ avvikelse i jämförelse med
budget. Förvaltningen har också gjort nödvändiga förstärkningar på
handläggarsidan för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden.
Detta kommer på sikt att minska kostnaderna. Kostnader påverkas starkt av
samhällsutvecklingen och i dagsläget är det svårt att avgöra hur stora kostnaderna
kommer att bli. Kostnadsutvecklingen bör noggrant följas under året.
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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-03
Uppföljningsrapport 2 2020 för Lysekils kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna uppföljningsrapport
2 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ
budgetavvikelse om 10 mnkr för arbetslivsförvaltningen inom utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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§ 125

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
Förvaltningens 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
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att utöka
utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen budgetram med 3,2 mnkr för
långsiktiga satsningar på att minska behovet av försörjningsstöd genom
kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen och
utvecklingsanställningar. Att tillskottet finansieras genom sänkning av budgeterat
resultat med motsvarande summa.
1. Kvalitetshöjande insatser inom försörjningsstödshandläggningen med fokus
på långa ärenden och de mest utsatta vilka har en komplex problematik och
ohälsa. Här handlar det om att stödja och utreda personers diagnoser,
funktion och arbetsförmågor antingen för att de ska få möjlighet till
omfattande stöd vid eventuell lönebidragsanställning alternativt få underlag
för att söka sjukersättning. Målet är därmed att finna vägen till, i bästa fall,
arbete men också alternativt att få varaktig försörjning inom sjukförsäkringen.
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2. Utvecklingsanställningar, där motion lämnats in av Lysekilspartiet.
Försörjningsstödstagande personer erbjuds anställning och inom ramen för
denna kan vidareutveckla sina förmågor till arbete hos en ordinarie
arbetsgivare som till exempel inom kommunens förvaltningar och kommunala
bolag. Anställningen görs med avsikt att individen ska söka sig vidare till
reguljära arbeten och/eller särskilda anställningar alternativt att senare få ta
del av arbetslöshetsförsäkringar vid eventuell arbetslöshet.
Utvecklingsanställning innebär en subventionerad anställning där statlig
lönesubvention kombineras med växling av försörjningsstöd samt avsatta
medel för överskjutande nettokostnader. Utvecklingsanställningarna ger också
andra effekter genom att personer går från att vara passivt bidragstagande till
aktivt bidragande under sin anställningstid och man bidrar till att
extrauppgifter utförs i våra verksamheter, till exempel arbetslag inom
samhällsbyggnadsförvaltning. Ett rimligt mål kan vara att åstadkomma 50
anställningar, men då krävs flera handläggare för att hantera processen.
Översiktliga beräkningar visar på att på några års sikt kan
utvecklingsanställningen medföra en nettovinst för kommunen.
Yngve Berlin (K): Oberoende av hur övriga partier i fullmäktige ställer sig till
förslaget om borgfred så är detta (K):s budgetsyrkande. Vi anser att läget är sådant
att alla kommunens tillgängliga resurser, måste användas för att skapa arbetsro,
trygghet och kvalitet i våra grundläggande åtaganden. Skola vård och omsorg.
Därför anser vi att överskottsmålet skrotas och att dessa dryga 9 miljoner används
för att förstärka socialnämnd och utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningens
budget.
Vi kommer inte att stödja Lysekilspartiets förslag att hela överskottet, 9,6 mnkr, ska
finansiera utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltingens beräknade underskott. I
den mån staten vägrar ta större ansvar för arbetslöshetens kostnader och det
ekonomiska biståndet, finns en buffert på 58,3 mnkr i posten ”kommungemensamt”.
Kommunens kraftigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd är till en del orsakad
av Coronapandemin. Men i ännu högre grad ett resultat av politisk medveten
övervältring av ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder från stat till kommun.
Arbetsförmedlingens stängning av lokalkontor över hela landet är en del i denna
strategi. De ekonomiska effekterna av utstämpling från A-kassa och kostnader för
psykisk ohälsa har vi förmodligen bara sett början på. Detta måste mötas från
kommunalt håll med krav på en återupprättad statlig finansiering.
Bifall till oförändrad skattesats. 22,46 kr
Bifall till S, L, C och MP 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.
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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

•

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.

Ronald Rombrant (LP): att ramen till utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen utökas med 9,6 mnkr. Utökningen finansieras med
motsvarande minskning av det budgeterade överskottet, dvs från 9,7 mnkr till
0,1 mnkr.
Motivering för utökad ram till utbildningsnämnden/arbetslivsförvaltningen
(UN/ALF):
Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har sedan 2019 etablerats på en högre nivå
jämfört med tidigare år. Nivån på utbetalningarna under första tertialet 2020 är
högre än under sista tertialet 2019, trenden är tydlig. Enligt SKR kommer dessa att
öka i hela riket. Vi kan inte fortsätta att blunda för kostnaderna för ekonomiskt
bistånd, de finns där hur vi än vänder på oss. Genom att synliggöra dem skapas
också större incitament för att få ned dessa kostnader än om vi inte ärliga och öppna
med dem.
Revisionen lämnade nyligen i granskningsrapporten ”Kommunstyrelsens uppsikt
över socialnämnden” rekommendationen att genomföra en genomlysning av
kommunens budgetprocess. Det vi ser i det liggande budgetförslaget när det gäller
ramen till UN/ALF är identiskt med ”tänket” som tidigare drabbade socialnämnden,
vilket vi utgår från är det som revisionen ifrågasatte. Att försköna en budget genom
underbudgetering ser snyggt ut på pappret och något man kanske man kortsiktigt
vinner några poäng på, men i längden är det förödande för tilliten till och respekten
för budgeten och budgetprocessen. Det är ingen som tjänar på att fortsätta med en
sådan metodik.
Det vore högst oansvarigt av oss som är ledamöter i kommunstyrelsen, som är
medvetna om utmaningarna när det gäller de ökande kostnaderna för ekonomiskt
bistånd, att inte beakta detta när nämndsramar ska föreslås. Och att säga att man
inte visste, det håller inte. Om man vid samma kommunstyrelsemöte beslutar att
godkänna en negativ budgetavvikelse om 10 mnkr för UN/ALF, då borde man veta
och förstå.
Bifall till oförändrad skattesats 22,46 kr.
Christina Gustavsson (S), Emma Nohrén (MP), Krister Samuelsson (M), Christoffer
Zakariasson (SD): Bifall till Jan-Olof Johanssons förslag.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jan-Olof Johanssons, Christina Gustavsson (S), Emma Nohrén (MP), Krister
Samuelsson (M) och Christoffer Zakariasson (SD) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Budget 2021 och
plan för 2022–2023, med tilläggsförslag från Jan-Olof Johanssons, Christina
Gustavssons (S), Emma Nohréns (MP), Krister Samuelssons (M) och Christoffer
Zakariassons (SD) förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skattesatsen lämnas oförändrad
på 22,46 kronor.
Reservation
Ronald Rombrant (LP), Lysekilspartiet lämnar reservation till förmån för eget
förslag.
Yngve Berlin (K) anmäler skriftlig reservation.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 –
Budget 2021 och plan för 2022-2023
Vi anser att läget är sådant att alla kommunens tillgängliga resurser, måste
användas för att skapa arbetsro, trygghet och kvalitet i våra grundläggande
åtaganden. Skola vård och omsorg. Därför anser vi att överskottsmålet skrotas och
att dessa dryga 9 miljoner används för att förstärka socialnämnd och UN/ALF:s
budget.
Våra förslag/krav att staten i högre grad måste kompensera kommunen för de
kostnader som rimligtvis är en nationell angelägenhet och ansvar är mer akuta idag
än någonsin. Vi kan skönja ett visst uppvaknande på den punkten hos övriga
fullmäktige. Därför anser vi att vår budgettilldelning tillsammans med kraven på
staten är det enda rimliga beslut kommunfullmäktige kan ta den 24 juni. Beslutet på
kommunstyrelsen (utan votering) där vårt förslag inte vann tillräckligt gehör, gör att
jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut.
Yngve Berlin (K)
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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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02
Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-05-20, § 68
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-20, § 114
Motion om LOV (LKS 2017-829)
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Förslag till beslut på sammanträdet
Yngve Berlin (K): Bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslag att föreslå
fullmäktige att lägga utredningen till handlingarna.
Ronald Rombrant (LP): Avslag på Yngve Berlins tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Yngve Berlins förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag
Nej-röst till Yngve Berlins förslag
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
Yngve Berlins förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej
X
X

X

Christina Gustavsson

S

X

Håkan Kindstedt

L

X

Annette Calner

LP

X

Krister Samuelsson

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

Avstår

3

6

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna utredningen samt att lägga
utredningen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-23, med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Christoffer Zakariasson (SD) och Yngve Berlin (K): Avslag på förvaltningens förslag
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall
Nej-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
Christina Gustavssons förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamöter
Jan-Olof Johansson

2020-06-10

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Nej

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Håkan Kindstedt

L

X

Annette Calner

LP

X

Krister Samuelsson

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

7

Avstår

2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lysekils kommuns
snöröjning på enskilda vägar tas bort från 2021-10-01.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 129

2020-06-10

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-04
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta förslaget till ny förbundsordning för
Tolkförmedling Väst.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 130

2020-06-10

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 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
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 131

2020-06-10

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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 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.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 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
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (36)

Sammanträdesprotokoll
2020-06-10

Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 2020-000289

Ledamotsinitiativ från Lysekilspartiet - Vi vill att Lysekils kommun
vidtar kraftfullare åtgärder för att minska oroligheterna i Lysekil
Sammanfattning
Lysekilspartiet har genom Ronald Rombrant (LP) väckt följande ärende,
ledamotsinitiativ (KL 4 §20):
Vi har det senaste halvåret sett en trend av ökad social oro. Vi har också de senaste
dagarna bevittnat ett flertal händelser, som vi anser att kommunen måste reagera
på. Lysekil är en liten stad, men har problem med gängkriminalitet och segregation,
som annars ofta förknippas med en storstad, därför ska vi heller inte acceptera att
kommuninvånarna känner sig förhindrade att vistas på stan på grund av oro för att
utsättas för våld eller rån.
De senaste dagarnas händelser har fått bägaren att rinna över för många och
bekräftar den trista trend som vi har sett denna vår. Vi måste också ta
kommuninvånarnas oro på allvar och bemöta dem med lyhördhet och engagemang.
Och sedan inte minst visa i handling att kommunen bryr sig.
Det är viktigt att kommunen tillsammans med polisen nu agerar; annars är det en
uppenbar risk att medborgarna tar saken i egna händer, deras tålamod är slut. Med
detta sagt får vi heller inte glömma att det vi ser är problem och symptom på större
och komplexa frågor, som man inte löser enbart med kortsiktiga åtgärder.
Mot denna bakgrund föreslår Lysekilspartiet:
1. att kommundirektören uppdras med största skyndsamhet att ta fram ett
åtgärdspaket med syftet att få ett slut på (eller åtminstone minska)
oroligheterna som har eskalerat i Lysekil under våren 2020
2. att åtgärdspaketet återrapporteras till kommunstyrelsens presidium senast
2020-06-15
3. att 2 miljoner av kommunstyrelsens budget omdisponeras till
åtgärdspaketet.
Beslutsunderlag
Inkommit via e-post 2020-06-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S) och Yngve Berlin (K): Bifall till punkt 1 och 2, avslag på
punkt 3.
Krister Samuelsson (M) och Christoffer Zakariasson (SD): tilläggsförslag att
kommunstyrelseförvaltningen redovisar sina åtgärder på ett extra
kommunstyrelsemöte så att vi gemensamt från politikens sida kan vidarebefordra
denna information till våra medborgare.
Ronald Rombrant (LP) och Christina Gustavsson (S): Bifall till Krister Samuelssons
och Christoffer Zakariassons förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner punkt 1 och 2 i Lysekilspartiets
ledamotsinitiativ och finner att kommunstyrelsen godkänner punkt 1 och 2.
Ordförande ställer punkt 3 mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår punkt
3 i Lysekilspartiets ledamotsinitiativ.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till avslag
Nej-röst till Lysekilspartiets ledamotsinitiativ punkt 3
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen att
avslå Lysekilspartiets ledamotsinitiativ punkt 3.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Emma Nohrén

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

X

Håkan Kindstedt

L

X

Annette Calner

LP

X

Krister Samuelsson

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

Yngve Berlin
Summa

Avstår

X

K

X
5

3

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Krister Samuelssons och
Christoffer Zakariassons förslag att kommunstyrelseförvaltningen redovisar sina
åtgärder på ett extra kommunstyrelsemöte och finner att kommunstyrelsen
godkänner förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören uppdras med största
skyndsamhet att ta fram ett åtgärdspaket med syftet att få ett slut på (eller
åtminstone minska) oroligheterna som har eskalerat i Lysekil under våren 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att åtgärdspaketet återrapporteras till
kommunstyrelsens presidium senast 2020-06-15.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen redovisar sina
åtgärder på ett extra kommunstyrelsemöte.
Protokollsanteckning
Ricard Söderberg (S) anmäler protokollsanteckning till punkt 3 i ledamotsinitiativet.
Jag anser att förvaltningen ska tillföras erforderliga medel för att arbeta med oron i
Lysekil.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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