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Kommunstyrelsens beslut 
 

1.  Muntlig information på kommunstyrelsen 2020-04-08 
Dnr 2020-000001  

 

2.  Information om rapport från Kommunkompassen 2019  
Kommunstyrelsen noterar informationen om genomförandet av 
Kommunkompassen  
Dnr 2020-000128  

 

3.  Uppföljning 1 2020 för kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 1 2020 
Dnr 2020-000123  

 

4.  Ansökan om medfinansiering av nätverket Fiskekommunerna 
under åren 2021-2023 
Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för 
kommunstyrelseförvaltningens budget godkänna Fiskekommunernas 
ansökan om medfinansiering  
Dnr 2020-000125  

 

5.  Utredning om framtidens äldreomsorg 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till projektdirektivet för 
utredningen om framtidens äldreomsorg  
Dnr 2020-000028  

 

6.  Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM  
Kommunstyrelsen beslutar att avropa Option 1: IT-stöd för 
informationsutbyte mellan vårdgivare  
Dnr 2020-000139  

 

7.  Bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils Stadshus AB 
Kommunstyrelsen godkänner bolagsstyrningsrapport 2019 för Lysekils 
Stadshus AB med bilagor  
Dnr 2020-000142  

 

8.  Delegationsbeslut 2020 - kommunstyrelsen 
Dnr 2020-000004  

 

9.  Anmälningsärende till kommunstyrelsen 2020-04-08 
Dnr 2020-000007  

 

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

 

Kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktige  

11.  Bokslut och årsredovisning för år 2019 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 2019 års 
resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse  
Dnr 2020-000119  

 

12.  Uppföljning 1 2020 för Lysekils kommun  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
uppföljningsrapport 1 2020 för Lysekils kommun. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en negativ 
budgetavvikelse för försörjningsstödet på 5,8 mnkr 
Dnr 2020-000124  

 



  
 

13.  Årsredovisning 2019 samt revisorernas revisionsberättelse och 
granskning för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
räddningstjänstsförbundets mitt Bohusläns årsredovisning för år 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019 
Dnr 2020-000131  

 

14.  Samordningsförbundet Väst - Årsredovisning 2019 med 
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Samordnings-
förbundet Västs årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för 
år 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för år 2019. 
Dnr 2020-000154  

 

15.  Medborgarlöfte 2020 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
medborgarlöfte 2020-2021 
Dnr 2020-000116  

 

16.  Lysekils kommuns plan för hantering av pandemi 
D Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Lysekils 
kommuns plan för hantering av pandemi 
Dnr 2020-000130  

 

17.  Program för uppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Program för 
verksamhet som utförs av externa utförare” 
Dnr 2020-000121  

 

18.  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till 
reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.  
Dnr 2020-000152  

 

19.  Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa förslaget till 
reviderat reglemente för krisledningsnämnden  
Dnr 2020-000151  

 

20.  Riktlinjer för flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för 
flaggning på Lysekils kommunala flaggstänger  
Dnr 2020-000104  

 

21.  Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) om 
hastighetsbegränsning vid Bergs skola 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad i enlighet med vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse  
Dnr 2019-000458  

 

22.  Svar på motion från Håkan Kindstedt (L) om ökad information 
om otrygga platser 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen  
Dnr 2019-000387  

 



  
 

23.  Svar på motion från Fredrik Häller (LP) om upptagningsplats för 
båtar i Södra Hamnen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
vara besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse  
Dnr 2018-000217  

 

24.  Svar på motion från Krister Samuelsson (M) om frukost i skolan 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen  
Dnr 2019-000171  

 

25.  Svar på motion från Siw Lycke (C) angående ramp på badplats för 
funktionsnedsatta 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
vara besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse  
Dnr 2016-000030  

 

26.  Svar på motion från Annette Calner (LP) och Ronny Hammargren 
(LP) om förslag att fullmäktige beslutar att Lysekils kommun 
inför s k utvecklingsjobb 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
vara besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för eventuella 
utvecklingsanställningar i Lysekils kommun  
Dnr 2019-000346  

 

27.  Väckande av ärende från Lysekilspartiet, Moderaterna och 
Sverigedemokraterna- Förslag att budgetprocessen för 2021 
skjuts fram till hösten 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget. 

 

 
 
 


