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§ 65 Dnr 2020-000021  

Avsägelser som ersättare i utbildningsnämnden  
Sammanfattning 
Anders C Nilsson (S) har i en skrivelse 2020-05-05, avsagt sig uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Anders C Nilsson 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Anders C Nilsson 
för nedlagt arbete.  

 

Beslutet skickas till 
Anders C Nilsson 
Löneenheten  
Nämndsekreterare 
Kommunsekreterare  
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§ 66 Dnr 2020-000021 

Avsägelse som ledamot i Kooperativa hyresgästföreningen Lysekils 
omsorgsbostäder och som ersättare i Lysekils Hamn AB 
Sammanfattning 
Lars T Hansson har i en skrivelse 2020-05-19 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Kooperativa hyresgästföreningen Lysekils omsorgsbostäder och som ersättare i 
Lysekils Hamn AB.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lars T Hansson 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Lars T Hansson 
för nedlagt arbete.  

 

Beslutet skickas till 
Lars T Hansson 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
Lysekils Hamn AB 
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§ 67 Dnr 2020-000021 

Avsägelse som ersättare i styrelsen för Rambo AB 
Sammanfattning 
Daniel Nielsen har i en skrivelse 2020-05-26 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Rambo AB.      

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Daniel Nielsen.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt tackar Daniel Nielsen 
för nedlagt arbete.     

 

Beslutet skickas till 
Daniel Nielsen 
Rambo AB 
Kommunsekreteraren 
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§ 68 Dnr 2020-000020 

Fyllnadsval till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och 
valnämnden 
Sammanfattning 
Anders C Nilsson (S) nominerar Agneta Blomqvist (S) som ny ersättare i 
utbildningsnämnden efter Anders C Nilsson (S). 

Anders C Nilsson (S) nominerar Anders C Nilsson (S) som ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Christin Gustafsson Tallberg. 

Gert-Ove Forsberg (LP) nominerar Marie Lindgren (LP) och Fredrik Häller (LP) 
som nya ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Jonas Hoffman och Niklas 
Högberg. 

Gert-Ove Forsberg (LP) nominerar Gert-Ove Forsberg (LP) som ny vice ordförande i 
valnämnden efter Niklas Högberg. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Agneta Blomqvist (S) som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders C Nilsson (S), Marie Lindgren (LP) 
och Fredrik Häller (LP) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gert-Ove Forsberg (LP) till vice ordförande i 
valnämnden.      

 

Beslutet skickas till 
Agneta Blomqvist  
Anders C Nilsson  
Marie Lindgren  
Fredrik Häller 
Gert-Ove Forsberg 
Löneenheten 
Nämndsekreterare 
Kommunsekreterare 
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§ 69 Dnr 2020-000020  

Fyllnadsval som ersättare till styrelsen för LEVA i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Gert-Ove Forsberg (LP) nominerar Mikael Wennergren (LP) till ersättare i styrelsen 
för LEVA i Lysekil AB efter Niklas Högberg.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Wennergren (LP) som ersättare i 
styrelsen för LEVA i Lysekil AB.      

 

Beslutet skickas till 
Mikael Wennergren 
LEVA i Lysekil AB 
Kommunsekreteraren  
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§ 70 Dnr 2020-000020 

Fyllnadsval som ledamot i Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils 
omsorgsbostäder 
Sammanfattning 
Gert-Ove Forsberg (LP) nominerar Ronald Rombrant som ledamot i Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ronald Rombrant som ledamot i Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder.    

 

Beslutet skickas till 
Ronald Rombrant  
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder 
Kommunsekreteraren  
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§ 71 Dnr 2020-000119  

Bokslut och årsredovisning för år 2019 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut och årsredovisning för år 2019. 
Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige som ska godkänna den. 

Lysekils kommuns resultat för räkenskapsåret 2019 är 13,5 mnkr, vilket är  
4,3 mnkr bättre än budget och 6,3 mnkr sämre än föregående år. För 
kommunkoncernen, vilken innefattar Lysekils kommun, bolagskoncernen Lysekils 
Stadshus AB, Rambo AB samt Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän uppgick 
resultatet efter finansiella poster till 22,0 mnkr.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-04-08, § 71 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31 
Bokslut och årsredovisning 2019 för Lysekils kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2019 års resultat- och balansräkning samt 
förvaltningsberättelse.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
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§ 72 Dnr 2020-000191  

Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i 
dessa organ 
Sammanfattning 
Revisionen i Lysekils kommun har 2020-04-14 överlämnat revisionsberättelsen för 
år 2019 till kommunfullmäktige. 

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot samhällsbyggnadsnämnden för 
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 

I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot utbildningsnämnden och 
socialnämnden för fortsatt bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. 

Revisorerna riktar kritik till kommunstyrelsen för fortsatt bristande uppsikt över 
nämnderna gällande deras följsamhet mot budget. 

I enlighet med kommunallagen (KL) 5 kap. 32 § ska fullmäktige alltid inhämta 
förklaring från det organ eller den förtroendevalde mot vilken anmärkning är riktad. 
KL kräver inte att nämnderna ska lämna yttrande då revisorerna ger kritik, men 
fullmäktiges presidium vill ändå ha nämndernas utlåtande över revisionsberättelsen. 

Fullmäktiges presidium har utformat förslag till beslut. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i 
Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av nämnderna gällande deras 
följsamhet till budget. 
 
Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning uppföljning och 
kontroll gällande följsamhet mot budget. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och de 
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2019 med granskningsrapporter  
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 
Protokollsutdrag med yttrande från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 101 
Protokollsutdrag med yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-30, § 98 
Protokollsutdrag med yttrande från utbildningsnämnden 2020-04-29, § 61 
Protokollsutdrag med yttrande från socialnämnden 2020-05-20, § 66 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ronald Rombrant (LP) och Ulf Hanstål (M): Bifall till presidiets förslag. 

Stig Berlin (K), Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Håkan Smedja (V) 
och Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till punkt 1 och 3, avslag på punkt 2 i 
presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna punkt 1 och 3 i presidiets förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 3. 

Ordförande ställer punkt 2 i presidiets förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 2 i presidiets förslag. 

Omröstning begärs 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:  

Ja-röst för presidiets förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt presidiets 
förslag. (Bilaga 1) 

Reservation 
Håkan Smedja (V) anmäler blank reservation. 

Stig Berlin (K) anmäler skriftlig reservation. 

Jan-Olof Johansson (S), Christina Gustavsson (S), Håkan Kindstedt (L), Ann-
Charlotte Strömwall (L), Monica Andersson (C) och Ida Strandberg (C) anmäler 
gemensam skriftlig reservation. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, kommunens nämnder 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till vad revisorerna i 
Lysekils kommun anfört, rikta kritik mot kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har brustit i sin tillsyn av nämnderna gällande deras 
följsamhet till budget. 
 

Fullmäktige riktar även kritik mot utbildningsnämnden, socialnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden för bristande styrning, ledning uppföljning 
och kontroll gällande följsamhet mot budget. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att miljönämnden i mellersta Bohuslän och 
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019. 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
 

13 (25) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 

Det noteras till protokollet att de fullmäktigeledamöter som under 2019 varit 
ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den 
egna nämnden eller styrelsen. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
PwC 
Samtliga nämnder och styrelse 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
  



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
 

14 (25) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Bilaga 1 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 72 

JA     NEJ   AVST 
S Jan-Olof Johansson X  X  
S Christina Gustafson  X  X  
S Ricard Söderberg Stefan Jansson X  X  
S Siv Linnér X X   
S Margareta Carlsson X  X  
S Anders C Nilsson X  X  
S Roger Siverbrant  X  X  
L Håkan Kindstedt  X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall  X  X  
C Monica Andersson  X  X  
C Siw Lycke  Ida Strandberg  X  X  
M Ulf Hanstål   X X   
M Krister Samuelsson - - - - 
M Wictoria Insulan X X   

MP Maria Granberg - - - - 
V Håkan Smedja  X  X  
V Lisbeth Lindström    - - - - 
K Yngve Berlin  Stig Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren  - - - - 

LP  Jeanette Janson X X   
LP Ronald Rombrant  X X   
LP Ronny Hammargren  X X   
LP Bo Gustafsson  Lena Hammargren  X X   
LP  Annette Calner  X X   
LP Gert-Ove Forsberg  X X   
LP Fredrik Häller  X X   
SD Christoffer Zakariasson  X X   
SD Daniel Arvidsson X X   
SD Magnus Elisson  X X   
SD Tommy Westman  X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
  27 15 12  
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Reservation från Stig Berlin (K) mot kommunfullmäktiges beslut  
2020-05-27 – Revisionsberättelse 2019 för Lysekils kommun och fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda i dessa organ.  
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Reservation från Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet mot 
kommunfullmäktiges beslut 2020-05-27 – Revisionsberättelse 2019 för Lysekils 
kommun och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt 
enskilda i dessa organ. 
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§ 73 Dnr 2020-000205  

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för Fyrbodals 
kommunalförbund  
Sammanfattning 
Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning 
och verksamhetsberättelse för år 2019.       

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 103 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från KPMG 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund 
för år 2019.  

Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år 2019.     

 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
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§ 74 Dnr 2020-000183  

Borgensförpliktelser Lysekils Hamn AB och Havets Hus i Lysekil AB 
Sammanfattning 
Kommuninvest, som för närvarande är den enda långivaren till kommunen och dess 
bolag, har påtalat att några borgensbeslut som fattats av kommunfullmäktige är 
fattade med en felaktig typ av borgen.  Det gäller borgen för de båda helägda bolagen 
Lysekils Hamn AB samt Havets Hus i Lysekil AB. Nytt fullmäktigebeslut föreslås 
gällande borgen för dessa båda bolag.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 102 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-09 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå proprieborgen för 
Lysekils Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
25 200 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå proprieborgen för 
Havets Hus i Lysekil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
35 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.      

 

Beslutet skickas till 
Lysekils Hamn AB 
Havets hus i Lysekil AB 
Ekonomiavdelningen  
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§ 75 Dnr 2020-000157  

Justering av taxorna för gästhamn och ställplatser 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-30, § 61 att föreslå 
kommunfullmäktige att justera taxorna för gästhamnsplatser och ställplatser för 
husbilar. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en höjning av gästhamnstaxorna med 50 
kr/dygn under högsäsong, veckorna 24-33. För ställplatser (husbilsparkering) 
föreslås höjning på samtliga ställplatser med 20 kr/dygn, avgiften gäller året runt.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 104 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-30, § 61 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-13 
Taxa för gästhamn och ställplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justera taxorna för gästhamnsplatser och 
ställplatser för husbilar enligt ”Taxa för gästhamn och ställplatser”. Taxorna gäller 
från och med 2020-06-01.       

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 76 Dnr 2020-000188  

Ny taxa för sotning och brandskyddskontroll för Lysekil 2020  
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har som en av bastjänsterna i 
förbundsordningen ansvar för sotningsverksamheten i respektive medlemskommun. 
Uppdraget innebär bland annat upphandling av sotningstjänster, ge förslag till 
medlemskommunerna på sotningsfrister samt föreslå och årligen justera taxan för 
sotning och brandskyddskontroll, men beslut av taxor måste tas av respektive 
kommuns kommunfullmäktige. 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har genomfört upphandling av lagstadgad 
sotning och brandskyddskontroll, tecknat avtal enligt tjänstekoncession med 
A.Hj.Skorstensfejeri AB som sotningsentreprenör för tidsperioden 2020-08-01 - 
2023-07-31 med option på förlängning från räddningstjänstens sida i två år därefter. 

Nuvarande timpris i taxa för sotning, 457 kr, och brandskyddskontroll, 697 kr, har 
omarbetats och justerats enligt de nya timpriserna som angetts i anbudet, 481 kr för 
sotning respektive 733 kr för brandskyddskontroll.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 105 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20 
Protokollsutdrag från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2020-03-31, § 9 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll gällande Lysekils kommun 
Avtal om rengöring och brandskyddskontroll i Lysekils kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla 
från och med 2020-08-01. 

Kommunfullmäktige bemyndigar Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän att 
årligen justera taxan med det index som årligen fastställs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR).     

 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 77 Dnr 2020-000202  

Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet 
(SBA) 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inom det tvärsektoriella samverkansforumet 
benämnt Säkerhetsgruppen arbetat fram ett förslag på riktlinjer för det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA). Det har inte tidigare funnits ett motsvarande dokument 
vilket har identifierats som en sårbarhet i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  

De föreslagna riktlinjerna syftar till att tydliggöra och förklara det arbete som krävs 
för att uppnå ett strukturerat, enhetligt och livsdugligt brandskyddsarbete i 
kommunens verksamheter. De föreslagna riktlinjerna kommer att kompletteras med 
ett digitalt verktyg och webbutbildning ska gälla för alla kommunala verksamheter.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 106 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-27 
Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lysekils kommuns riktlinjer för det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA).  

 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 78 Dnr 2020-000208  

Policy för medborgardialog 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17, § 88 att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en policy för medborgardialog.   

Avsikten med policy för medborgardialog är att bidra till en stärkt demokrati och att 
öka kvaliteten i kommunens verksamheter.  

Medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets 
utveckling har blivit allt viktigare för att skapa tillit till det demokratiska systemet 
och för att utveckla ett hållbart samhälle.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 107 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-24 
Policy för medborgardialog 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer policy för medborgardialog.      

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 79 Dnr 2020-000194  

Redovisning över obesvarade medborgarförslag 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara 
medborgarförslag och kommunstyrelsen har i nuläget fyra obesvarade 
medborgarförslag.  

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla 
ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som 
möjligt. Med anledningen av det så är det tre medborgarförslag som 
kommunstyrelsen har behandlat med inte kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 108 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag 2020-04-30 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av obesvarade medborgarförslag våren 
2020.      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 80 Dnr 2020-000195  

Redovisning över obesvarade motioner 2020 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har under en tid prioriterat arbetet med att besvara 
motioner. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30, ska kommunstyrelsen två gånger 
om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Totalt har kommunstyrelsen 23 obesvarade motioner. 

Med anledning av covid-19 har kommunfullmäktiges ordförande avvaktat med alla 
ärenden som medborgarförslag och motioner för att kunna ha så korta möten som 
möjligt. Med anledningen av det så är det elva motioner som kommunstyrelsen har 
behandlat med inte kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-05-13, § 109 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-30 
Förteckning över obesvarade motioner 2020-04-30 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ta del av redovisningen av obesvarade motioner våren 2020.           

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen  
 
 



 

  Kommunfullmäktige
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 
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        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 81 Dnr 2020-000198  

Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m.fl. - 
Integrationsplikt i Lysekil 
Sammanfattning 
Christoffer Zakariasson, Daniel Arvidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson, 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att nyanlända och flyktingar som 
kommit till Lysekil från 2015 och framgent ska acceptera en integrationsplan för att 
uppnå anställbarhet.  

Beslutsunderlag 
Motion 2020-04-16 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden.  

 

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen  
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