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Se sid 2. 
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Eva Andersson, socialchef §§ 117-118 
Madelene Johansson, sekreterare 
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Fredrik Lundqvist § 129 
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Sekreterare: 
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………………………………………………………. 
Klas-Göran Henriksson  
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Lars-Olof Stilgård  
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BESLUTANDE: 

Ledamöter 
 
Jan-Olof Johansson (S) 
Christina Gustafson (S) 
Klas-Göran Henriksson (S) 
Maria Forsberg (S) 
Anette Björmander (S) 
Anders C Nilsson (S) 
Siw Lycke (C) 
Ann-Charlotte Strömwall (L) 
Lars Björneld (L) 
Håkan Smedja (V) §§ 118-148 
Marthin Hermansson (V)  
Stig Berlin (K), ersätter Yngve Berlin (K) 
Britt-Marie Kjellgren (K) 
Ronald Rombrant (LP) 
Jeanette Janson (LP) 
Thomas Andreasson (LP), ersätter Ann-Britt Jarnedal (LP) 
Lars-Olof Stilgård (LP)  
Fredrik Häller (LP)  
Patrik Saving (LP) 
Fredrik Lundqvist (LP) §§ 117-128, 130-148 
Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD)  
Katja Norén (MP) 
Inge Löfgren (MP) 
Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD) 
Caroline Hogander (SD) 
Mats Karlsson (M) 
Viktoria Insulan (M), ersätter Cheyenne Röckner (M) 
Richard Åkerman (M) 
Sven-Gunnar Gunnarsson (S)  

 

  
  

 
Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 26 ordinarie ledamöter 0ch  
4 ersättare närvarande och en ledamot frånvarande. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 117 
 

Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2014-425 
 
Länsstyrelsen har i beslut 2016-08-02, för vänsterpartiet utsett Håkan Smedja till ny 
ledamot efter Jessica Södergren. Ny ersättare efter Håkan Smedja är Tommy Karlsson.  
 
Länsstyrelsen har i beslut 2016-08-02, utsett Lisbeth Lindström till ny ersättare efter Annica 
Bohlin för vänsterpartiet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Länsstyrelsens protokoll 2016-08-02 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antecknar länsstyrelsens beslut. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 118 
 
Socialförvaltningens rapport över icke verkställda beslut enligt SoL och 
LSS - första kvartalet 2016  
Dnr: LKS 2016-354 
 
Socialnämnden har lämnat förvaltningens rapport av icke verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Kommunen ska enligt SoL och LSS anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Anmälan ska göras då verkställighet inte påbörjats inom tre 
månader från beslut. Rapport ska även lämnas till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-16, med bilagor. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 145 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige tar del av rapporten. 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialnämnden 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 119 
 
Höjt avgiftstak inom äldre- och handikappomsorgen enligt 
socialtjänstlagen 8 kap 5 §   
Dnr: LKS 2016-356 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2016-05-25 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige om att maximala avgiften inom äldreomsorgen höjs, i enlighet 
med den lagändring som genomförts i socialtjänstlagen 8 kap 5 §. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-18, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 144 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt socialnämndens förslag, att den maximala 
avgiften inom äldreomsorgen höjs, i enlighet med den lagändring som genomförts i 
socialtjänstlagen 8 kap 5 §. 
 
Beslutet skickas till  
 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 120 
 
Antagande av VA-plan 
Dnr: LKS 2013-310 
 
Ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan) för Lysekils kommun har varit 
utsänt på remiss 2016-03-29 till 2016-04-25 till samtliga politiska partier, 
miljönämnden i mellersta Bohuslän, byggnadsnämnden samt LEVAs styrelse. Ett 
informationsmöte hölls på kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-13 dit 
representanter för samtliga remissinstanser var inbjudna. 
 
VA-planen har, med hjälp av SWECO som konsult, tagits fram i ett samarbete mellan 
miljöenheten, LEVA i Lysekil AB och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med en 
strategiskt inriktad VA-planering har pågått sedan 2014. VA-planen har sin 
utgångspunkt i de tidigare utformade dokumenten VA-översikt och VA-policy, varav 
det sistnämnda dokumentet är politiskt förankrat.  
Målet med VA-planen är att förbättra möjligheten att fatta väl avvägda och långsiktigt 
strategiska beslut rörande vatten- och avloppsförsörjningen, samt att besluten blir 
motiverbara och transparenta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-18, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 138 
 
Yrkande 
 
Mats Karlsson (M): bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar VA-planen för Lysekils kommun.  
LEVA i Lysekil AB, Miljönämnden i mellersta Bohuslän och samhällsbyggnads-
förvaltningen får i uppdrag att genomföra de i planen angivna åtgärderna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/planenheten 
LEVA i Lysekil AB 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 121 
 
Förordnande för Fyrstads Flygplats AB 
Dnr: LKS 2016-470 
 
I april 2014 antog Europeiska kommissionen nya riktlinjer för statligt stöd till 
flygplatser och flygbolag. Av riktlinjerna framgår det på vilka villkor offentlig 
finansiering av flygplatser och flygbolag kan utgöra statligt stöd och, om så är fallet, 
på vilka villkor det statliga stödet är förenligt med den inre marknaden. Riktlinjerna 
ger viktig vägledning rörande bl.a. frågan när en flygplats anses tillhandahålla tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse. Ett förslag till ett nytt SGEI förordnande för Fyrstads 
Flygplats AB har tagits fram som föreslås antas av respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-12, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-08-31, § 132 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar anta det framarbetade förslaget till ”förordnande 
beträffande tjänster av allmänt ekonomiskt intresse SGEI för Fyrstads Flygplats AB” 
daterat 4 juli 2016 och giltigt till den 31 december 2026. 

 
Beslutet skickas till 
 
Fyrstads Flygplats AB 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 122 
 
Maritim Näringslivsstrategi för Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils 
kommuner  
Dnr: LKS 2016-405 
 
Den Maritima näringslivsstrategin är framtagen på politiskt uppdrag av styrgruppen i 
Tillväxt Norra Bohuslän och omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och 
Lysekil. 
De maritima näringarna förväntas vara en av Europas kraftigast växande sektorer 
framöver. Därför är det av central betydelse att väl förvalta våra havsresurser och 
skapa för vår region största möjliga värde ur en hållbar användning av dessa.  
En maritim näringslivsstrategi skapar förutsättningar för samverkan och utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-22, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-08-31, § 133 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Maritim Näringslivsstrategi för Norra 
Bohuslän. En förutsättning för att strategin ska gälla är att den godkänns av samtliga 
inkluderade kommuner. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för verkställigheten av strategin placeras 
hos kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Tillväxt norra Bohuslän 
Näringslivsenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 123 
 
Förslag till ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 
Dnr: LKS 2016-463 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 31 augusti beslutade kommunstyrelsen att 
godkänna den föreslagna ändringen i förbundsordningen för Samordningsförbundet 
Väst. Ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige, med den anledningen lyfts ärendet 
igen på dagens kommunstyrelsemöte. 
 
Regeringen föreslår en ändring i lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser, 20 § om arkivmyndighet. Bestämmelsen föreslås träda i kraft 
2017-01-01. Enligt förbundsordningen 21 § för Samordningsförbundet Väst ska 
förändringar fastställas av förbundets medlemmar.  
 
Nuvarande lydelse: Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter 
enligt arkivlagen åvilar den arbetsgivare där förbundschefen är anställd. 

 
Ny lydelse: Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt 
arkivlagen åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-22, med bilaga. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 153 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den föreslagna ändringen i 
förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. 
 
Beslutet skickas till  
 
Samordningsförbundet Väst 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 124 
 
Reviderade entréavgifter till Gullmarsborg 
Dnr: LKS 2016-342 
 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-05-18 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om reviderad taxa för Gullmarsborg. Avgifterna gäller 
för simhall och gym på Gullmarsborg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-17, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 142 
 
Yrkande 
 
Håkan Smedja (V): avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Håkan Smedjas avslagsyrkande mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt utbildningsnämndens förslag till entréavgifter 
Gullmarsborg. 
 
Beslutet skickas till  
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 125 
 
Reviderade avgifter för musikskolan   
Dnr: LKS 2016-457 
 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2016-06-15 beslutade nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om att ta bort flerinstrumentsrabatten till musikskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-17, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 143 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt utbildningsnämndens förslag till avgifter för 
musikskolan. 
 
Beslutet skickas till  
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 126 
 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2015   
Dnr: LKS 2015-006 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om regler för kommunalt partistöd i Lysekils 
kommun. I reglerna framgår det bl.a. att partierna ska lämna årligen en skriftlig 
redovisning. 
Samtliga partier har lämnat in redovisning av partistöd 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-17, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 146 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningar av partistöd 2015. 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 127 
 
Svar på motion angående slopande av interndebitering och internhyror i 
Lysekils kommuns verksamheter   
Dnr: LKS 2014-496 
 
Vänsterpartiet har i en motion 2014-11-10 föreslagit att kommunkansliet ges i 
uppdrag att omgående utreda konsekvenserna av att interndebiteringen avskaffas 
inom olika områden av kommunens verksamhet. 

Idag har kommunen interndebiteringar mellan flera olika verksamheter och mellan 
olika nämnder. Alla system har sina för– och nackdelar och måste kontinuerligt ses 
över och utvärderas så att skattemedel används på det mest effektiva sättet. Av detta 
följer att kommunförvaltningen kontinuerligt måste pröva vilka 
ekonomistyrningsmodeller som ger bäst effekt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-13, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 147 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen 
anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 128 
 
Svar på motion om att CCA-impregnerat virke tas bort från kommunens 
lekplatser   
Dnr: LKS 2014-408 
 
Ann-Charlotte Strömwall har i en motion 2014-09-24 förslagit att CCA-impregnerat 
virke tas bort från kommunens lekparker, förskole- och skolgårdar. 

Ärendet återremitterades på kommunfullmäktige 2015-10-29, § 101 med yrkande från 
motionären om att man ville ha svar på när allt virke är borta från kommunens 
samtliga lekplatser. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att arbetet pågår med att få bort allt CCA-
impregnerat virke från kommunens lekplatser och att det ska vara klart inom en två-
årsperiod. LysekilsBostäder har genomfört en översyn av sina lekparker och 
konstaterat att där inte finns CCA-impregnerat virke. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-10, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 148 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad kommunstyrelseförvaltningen 
anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fastighetsenheten  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 129 
 
Svar på motion om att undersöka möjligheten att ansöka om pengar från 
klimatklivet för uthyrning/utlåning av cyklar i Lysekils kommun   
Dnr: LKS 2016-101 
 
Patrik Saving (Lysekilspartiet) har föreslagit att Lysekils kommun undersöker 
möjligheterna att ansöka om pengar för att starta ett projekt för uthyrning/utlåning 
av cyklar. Näringslivsenheten delar motionärens synpunkt om att fler cyklar och 
bättre cyklingsmöjligheter skulle kunna ha en positiv påverkan på 
parkeringssituationen i Lysekil. Inom ramen för Interreg projektet Urban 
Platsinnovation undersöker Åmåls kommun lämpliga system för cykeluthyrning på 
mindre orter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-28, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 149 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Fredrik Lundqvist (LP) i handläggning i detta ärende. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelseförvaltningen/Näringslivsenheten 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 130 
 
Svar på motion om alternativ till väg 162 förbi sträckan Gåseberg-
Häggvallsbacken   
Dnr: LKS 2016-271 
 
Wictoria Insulán (M) har inkommit med en motion om alternativ till väg 162 förbi 
sträckan Gåseberg-Häggvallsbacken. Frågan har uppkommit till följd av den 
översvämning som drabbade delar av väg 162 kring Häggvall. I motionen nämns en 
möjlig omledningsväg som en koppling mellan de statliga vägarna 840 och 841 i form 
av en körbar gång- och cykelväg. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat synpunkter från Trafikverket i ärendet. 
Under hösten 2015/våren 2016 har Trafikverket utfört omfattande dikesrensning på 
de sträckor som berör både väg 162 och järnvägen i egenskap av 
infrastrukturförvaltare och markägare. Vidare har man tagit initiativ till att förmå de 
berörda dikesföretagen att vidta åtgärder på sina delar av avvattningssystemet, vilka 
till dagens datum är delvis åtgärdade. Trafikverket ser inget behov av en 
omledningsväg som en följd av översvämningen enligt motionens förslag då den 
aktuella översvämningen uppstod längre söderut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-19, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 150. 
 
Yrkande 
 
Martin Hermansson (V): återremiss på motionen.  
 
Jan-Olof Johansson (S): bifall till förvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 
Proposition på Martin Hermanssons återremissyrkande mot att avgöra ärendet i dag.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet i dag proposition på 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Martin Hermanssons återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgör ärendet 
idag.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vad kommunstyrelseförvaltningen anfört 
och därmed anse motionen vara besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionären  
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 
 

§ 131 
 
Svar på medborgarförslag om att inrätta pendelparkering i Dalskogen    
Dnr: LKS 2016-262 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28, § 75 anmäldes ett 
medborgarförslag om att inrätta pendelparkering vid den f.d. Coop-fastigheten i 
Dalskogen. 

Fullmäktige godkände ordförandes åtgärd att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunen har på försök under sommaren 2016 inrätta gratis parkering vid 
infartsparkering Dalskogen (f.d. Coop), med kostnadsfri buss ner till centrum och 
Havets Hus. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under hösten att göra en utvärdering av 
försöket med gratis parkering och buss. Efter utvärderingen kommer kommunen att 
ta ställning till om pendelparkering ska fortsätta inför sommarsäsongen 2017. 
 
Det är under sommarperioden som behovet av parkeringar är som störst och 
kommunen har i nuläget ingen ambition att ha pendelparkering under andra delar av 
året. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-19, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 151. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med vad kommunstyrelseförvaltningen anfört 
anse medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren (inkl. handling) 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 132 
 
Svar på medborgarförslag om återinförande av Habiliteringsersättning   
Dnr: LKS 2015-500, 2016-445 
 
Två medborgarförslag om återinförande av Habiliteringsersättning/Flitpeng har 
inkommit. Ersättningen kan ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt 
Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) och i viss förekommande fall 
socialtjänstlagen (SoL). 
 
I daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning har det sedan 
verksamheten kommunaliserades under 1980 – 90 talet funnits habiliterings-
ersättning/flitpeng för de som arbetat inom daglig verksamhet. 
Habiliteringsersättningen var ett komplement till ”pensionen” och upplevdes som lön 
eller fickpeng. De allra flesta av deltagarna har en grundläggande ersättning från 
socialförsäkringen (Försäkringskassan) i form av aktivitetsersättning eller 
sjukersättning (tidigare benämnd pension). Denna ersättning står inte i relation till 
arbete/sysselsättning, utan är en ersättning personerna har oavsett i vilken 
omfattning de deltar och arbetar i dagligverksamhet/sysselsättning. 
 
Att återinföra Habiliteringsersättning kan sannolikt ge en positiv inverkan på 
arbetsmoralen och bidra till att deltagarna upplever ett högre värde i förhållande till 
sitt arbete/sysselsättning. Inom arbetsmarknadsenheten arbetar flera deltagare med 
olika beslut enligt LSS, SoL eller beslut om arbetsmarknadsåtgärd genom 
Arbetsförmedlingen och Individ och familjeomsorgen (IFO). Om ersättningen 
återinförs i Daglig verksamhet enl. LSS bör den också införas i Daglig sysselsättning 
enligt SoL, eftersom deltagare med olika beslut arbetar i samma verksamheter. Ett 
ensidigt införande skulle annars medföra upplevelse av orättvisor i förhållande till 
arbetet/sysselsättningen. 
 
Ett återinförande av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet och 
sysselsättning inom LSS och SoL kan innebära en kostnadsökning på ca 1 mnkr/år.   
 
Inom arbetsmarknadsenhetens verksamhetsbudget finns således inte utrymme för 
den kostnadsökning som återinförande av habiliteringsersättning medför. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-16, med bilagor. 
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-09-12, § 152. 
 
Yrkande 
 
Stig Berlin (K), Siw Lycke (C) och Elisabeth Larsson (KD): bifall till 
medborgarförslaget om att återinföra habiliteringsersättning och att 
arbetsmarknadsenheten (AME) kompenseras fullt ut för kostnaderna.   
  
Ann-Charlotte Strömwall (L): återremiss för ny genomgång om återinförande av 
habiliteringsersättning.  
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Fredrik Lundqvist (LP) och Jan-Olof Johansson (S): bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Propositionsordning 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 
Proposition på Ann-Charlotte Strömwalls återremissyrkande mot att avgöra ärendet i 
dag.  
 
Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på 
kommunstyrelsens förslag mot bifall till medborgarförslaget.    
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Ann-Charlotte Strömwalls återremissyrkande mot 
att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot bifall till 
medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Nej-röst för bifall till medborgarförslaget.  
 
Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 21 ja-röster, 8 nej-röster och 1 som avstår att 
bifalla kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslagen om att återinföra 
Habiliteringsersättningen. 
 
Reservation 
 
Elisabeth Larsson (KD), Stig Berlin (K), Siw Lycke (C) anmäler blank reservation.  
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställarna (inkl. handling) 
Kommunstyrelseförvaltningen/AME 
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 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
 

NÄRV 

VOTERING 
§ 132 

JA       NEJ    AVST 

S Jan-Olof Johansson X X   
S Christina Gustafson X X   
S Klas-Göran Henriksson X X   
S Maria Forsberg   X X   
S Anette Björmander  X X   
S Anders C Nilsson  X X   
C Siw Lycke   X  X  
L Ann-Charlotte Strömwall X X   
L Lars Björneld  X X   
L Camilla Carlsson -    
V Håkan Smedja X   X 
V Marthin Hermansson   X  X  
K Yngve Berlin                          Stig Berlin X  X  
K Britt-Marie Kjellgren     X  X  

LP Ronald Rombrant X X   
LP  Jeanette Janson X X   
LP AnnBritt Jarnedal         Thomas Andreasson     X X   
LP  Lars-Olof Stilgård X X   
LP Fredrik Häller  X X   
LP Patrik Saving      X X   
LP Fredrik Lundqvist     X X   
KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X  X  
MP Katja Norén   X X   
MP Inge Löfgren X X   
SD Caroline Hogander X  X  
SD Christoffer Zakariasson X  X  
SD Sebastian Ahlqvist X  X  
M Mats Karlsson X X   
M Cheyenne Röckner Viktoria Insulan  X X   
M Richard Åkerman X X   
S Sven-Gunnar Gunnarsson X X   
   21 8 1 
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§ 133 
 
Motion gällande upprättande av en parkeringsplan 
Dnr:  LKS 2016-568 

 
Jeanette Jansson (LP) och Per Tengberg (LP) har i en motion 2016-09-14 föreslagit 
att det upprättas en grupp som ska arbeta fram en parkeringsplan för hela Lysekils 
kommun. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-09-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 134 
 
Motion gällande nya parkeringstider samt parkeringsavgifter inom 
Lysekils kommun 
Dnr: LKS 2016-569 
 
Jeanette Jansson (LP) och Per Tengberg (LP) har i en motion 2016-09-14 föreslagit 
att se över nya parkeringstider och parkeringsavgifter. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-09-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 135 
 
Medborgarförslag om tillfällig P-skiva max 3 timmar 
Dnr: LKS 2016-492 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-07-22 om att införa tillfällig P-skiva med 
max 3 timmar. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-07-22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag) 
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§ 136 
 
Medborgarförslag om att göra fisket säsongsbundet på kommunens 
anläggning/flytbryggan i Norra Hamnen 
Dnr: LKS 2016-520 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-08-12 om att göra fisket säsongsbundet på 
kommunens anläggning/flytbryggan i Norra Hamnen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-08-12 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. medborgarförslag) 
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§ 137 
 
Medborgarförslag om att förbudsskyltarna i Norra Hamnen vid 
båtbryggorna kompletteras 
Dnr: LKS 2016-500 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-07-26 om att förbudsskyltarna i Norra 
Hamnen vid båtbryggorna kompletteras med följande skylt ”Gäller ej mete” under 
skylten med fiskeförbudet. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-07-26 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 138 
 
Medborgarförslag om att införa reflexväst och jackor samt hängselbyxor 
inom hemtjänst– och boendestödspersonal 
Dnr: LKS 2016-493 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-07-22 om att införa reflexväst, jackor och 
hängselbyxor inom hemtjänst- och boendestödspersonal  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
socialnämnden för besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-08-12 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Socialnämnden (inkl. medborgarförslag) 
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§ 139 
 
Medborgarförslag om utegym/fitnesscenter centralt i Lysekils kommun  
Dnr:  LKS 2016-550 

 
Ett medborgarförslag har kommit in 2016-08-30 om att bygga ett modernt 
utegym/fitnesscenter centralt i kommunen så att många kan utnyttja det utan att 
behöva ta bilen. 
  
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för besvarande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-08-30 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
Utbildningsnämnden (inkl. medborgarförslaget) 
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§ 140 
 
Motion angående äldreboendet i Fiskebäck 
Dnr: LKS 2016-617 
 
Christoffer Zakariasson (SD), Sebastian Ahlqvist (SD) och Caroline Hagander (SD) 
har i en motion 2016-09-22 föreslagit att det byggs två plan direkt när byggnationen 
av det nya äldreboendet i Fiskebäck inleds.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och 
socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-09-22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Socialnämnden (inkl. motion) 
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§ 141 
 
Motion angående modulbygget på Gullmarsskolan 
Dnr: LKS 2016-616 
 
Christoffer Zakariasson (SD), Sebastian Ahlqvist (SD) och Caroline Hagander (SD) 
har i en motion 2016-09-22 föreslagit att det görs en utredning om det är lämpligare 
att lägga det planerade modulbygget på Gullmarsskolan i Brastads istället.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion 2016-09-22 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
Utbildningsnämnden (inkl. motion) 
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§ 142 
 
Motion om planprogram för Brastads centrum 
Dnr:  LKS 2016-631 

 
Patrik Saving (LP) och Tomas Andreasson (LP) har i en motion 2016-09-29 föreslagit 
att detaljplanen för Brastad ges högre prioritet. 2013 presenterades ett förslag till 
planprogram för Brastads centrum, men planen har efter det avstannat. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2016-09-29 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. 
 
Beslutet skickas till  
 
Motionärerna  
Kommunstyrelsen (inkl. motion) 
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§ 143 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående remiss om ny 
regionindelning 
Dnr: LKS 2016-608 
 
Fredrik Lundqvist (LP) har i en interpellation 2016-09-22 ställt följande frågor till 
kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S): 
 
På vilket sätt menar kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen genom sitt 
sätt att svara och fatta beslut visar på vikten av en väl avvägd informations- och 
förankringsprocess bland kommunens medborgare? 
 
När nu kommunstyrelsens ställer sig bakom en förstoring av bl.a. vårt län på vilket 
sätt menar kommunstyrelsens ordförande att det beslutet föregåtts av en omfattande, 
seriös och väl avvägd informations- och förankringsprocess? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson (S) lämnar följande 
svar: 
 
Vid kommunstyrelsens möte den 12 september fattades beslut om att lämna svar på 
en remiss som behandlar en av statens offentliga utredningar (SOU 2016:48). 
 
Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om en kommitté som ska föreslå en ny läns- och 
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och 
landsting. Kommittén har under våren lämnat ett delbetänkande. Det är detta 
delbetänkande som lämnats ut på remiss och som kommunstyrelsen har besvarat. 
Den statliga kommittén ska lämna sin slutredovisning senast den 31 augusti 2017. 
 
Fråga 1. På vilket sätt menar kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen 

genom sitt sätt att svara och fatta beslut visar på vikten av en väl avvägd 
informations- och förankringsprocess bland kommunens medborgare? 

 
Svar: Det är inte vare sig kommunens eller kommunstyrelsens uppgift att hantera en 
informations- och förankringsprocess i ärenden som ska beslutas i riksdagen. Att avge 
remissvar är inte så betydande att det föregås av några särskilda processer i 
kommunen. Detta kan däremot vara en uppgift för de politiska partierna som de 
själva får hantera. 
 
Fråga 2. När nu kommunstyrelsen ställer sig bakom en förstoring av bl.a. vårt län på 

vilket sätt menar kommunstyrelsens ordförande att det beslutet föregåtts av 
en omfattande, seriös och väl avvägd informations- och förankringsprocess? 

 
Svar: Jan-Olof hänvisar till svaret i fråga ett ovan. Det är inte kommunens uppgift att 
bedriva informations- och förankringsprocesser om riksdagsbeslut som handlar om 
regionen samt landets län och landsting.  
 
Eftersom kommunen inte kommer att vara med och ta beslut i detta ärende bör man 
också fråga sig hur mycket tid och kraft vi ska ägna åt att behandla ett remissvar.  
 
Fredrik Lundqvist tackar för svaret.   
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§ 144 
 
Anmälningsärende 
 
Inga anmälningsärenden att rapportera. 
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§ 145 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden  
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Linda Svanberg (MP) har i en skrivelse 2016-08-17 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Linda Svanberg 2016-08-17. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Svanberg  
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten 
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§ 146 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr: LKS 2014-425 
 
Linda Svanberg (MP) har i en skrivelse 2016-08-22 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Tommy Karlsson (V) har i en skrivelse 2016-08-21 avsagt sig uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Linda Svanberg och Tommy Karlsson 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny 
sammanräkning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Linda Svanberg 
Tommy Karlsson 
Länsstyrelsen  
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten  
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§ 147 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr: LKS 2014-455 
 
Cheyenne Röckner (M) har i en skrivelse 2016-09-28 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Cheyenne Röckner.  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelserna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. 
 
Beslutet skickas till 
 
Cheyenne Röckner 
Valberedningen 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten  
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§ 148 
 
Fyllnadsval till socialnämnden  
Dnr:  LKS 2014-455 
 
Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden ska genomföras. 
 
Nominering 
 

Inge Löfgren (MP) nominerar: 

Per Cederholm (MP) som ersättare i socialnämnden. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Per Cederholm (MP) som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
 
Per Cederholm 
Nämndsekreterarna/Troman 
Personalenheten 


