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  ANSLAGSBEVIS: 
 

Nämnd:  Kommunstyrelsen  Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum: 2016-09-12 Justeringsdatum: 2016-09-20 

Anslagsdatum: 2016-09-20  Anslagets nedtagande: 2016-10-12 

Bevis om tillkännagivande av justering: …………………………………… 

 

Sammanträdestid: 2016-09-12 Kl. 09.00-13.55 
 
 

Lokal: Kristineberg, Fiskebäckskil  

Beslutande 
Ledamöter 

 
Ersättare 

Jan-Olof Johansson (S), ordf.  
Lars Björneld (L) 
Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf. 
Christina Gustafson (S) 
Dan Jagefeldt (S), ersätter  
Mats Karlsson (M) 

Christer Hammarqvist (C)  
Fredrik Lundqvist (LP), ersätter  

Catharina Hansson (LP) §§ 134-148, 150-153 

Fredrik Häller (LP)  
Inge Löfgren (MP) 
Håkan Smedja (V), ersätter  
Yngve Berlin (K) 

Christoffer Zakariasson (SD) 
Sebastian Ahlqvist (SD), ersätter Catharina 

Hansson (LP) § 149 
 

Sebastian Ahlqvist (SD) §§134-148, 150-153 
 
 
 
 

 
Tjänstemän Jäv 
 

Leif Schöndell, kommunchef Fredrik Lundqvist (LP) § 149 
Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare  
 

 

Paragrafer 
 

 
134-153 

Sekreterare 
 
 

………………………………………………………. 
Mari-Louise Dunert 

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Jan-Olof Johansson 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Christer Hammarqvist 
 

 
 
 

………………………………………………………. 
Inge Löfgren  
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        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

Övriga närvarande: 

Mikael Klages, föreståndare vid Sven Lovén Centre Kristineberg § 134 
Anne Gunnäs, näringslivsutvecklare § 134 
Josefin Kaldo, enhetschef plan-, bygg och mät § 138 
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§ 134 
 

Information om Lovéncentret Kristineberg   
 
Information och rundvandring vid Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure at 
University, Kristineberg i Fiskebäckskil. 
 
Kristinebergs zoologiska hafsstation tillkom 1877 på initiativ av Sven Lovén, och är en 
av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning. Stationen drivs idag 
av Göteborgs universitet. 
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§ 135 
 

Kommunakademin Väst – Yttrande till Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr:  LKS 2016-435 
 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund och rektor vid Högskolan Väst fattade i 
maj 2015 beslut om att man hade för avsikt att bygga upp en samverkansarena för att 
skapa en funktionell och över tid hållbar struktur för samarbete gällande ömsesidig 
kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling. I ett uppstartsprojekt under 
2015-2016 har samverkansarenans innehåll konkretiserats. Detta arbete har 
resulterat i ett förslag om att tillskapa en samverkansfunktion benämnd 
Kommunakademin Väst. Uppgiften blir att stödja kommunerna i kunskapsbaserat 
arbete inom ett antal prioriterade områden. Verksamheten avses starta 1 januari 
2017. 

Förvaltningens bedömning är att Kommunakademin Väst kan bidra till att Lysekils 
kommun kan dra större nytta av Högskolan Väst än vad som är fallet idag. 
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka bildandet av samverkansarenan 
Kommunakademin Väst mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst med de 
synpunkter som framgår av tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Lars Björneld (L), Christer Hammarqvist (C), Christina Gustafson (S) och  
Fredrik Lundqvist (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker att en samverkansarena benämnd Kommunakademin 
Väst skapas mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst i enligt med det förslag 
som lämnats av uppstartsprojektets styrgrupp. Finansieringen av kommunernas del 
bör i första hand ske inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds ordinarie budget, 
i andra hand direkt av medverkande kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fyrbodals kommunalförbund (inkl. handling) 
Högskolan Väst (inkl. handling) 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 136 
 

Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet – Svar på 
revisionsrapport 
Dnr: LKS 2016-236 
 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska rutiner och intern 

kontroll för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamheten. PwC gör en samlad 

bedömning att förbättringar och rutiner kan införas på vissa områden för att stärka den 

interna kontrollen. 
Förvaltningens bedömning utifrån denna rapport är att nämnderna får del av de 
statliga ersättningar som finns men delar också revisionens synpunkter att det finns 
förbättringar att göra för att säkerställa detta. Ett sådant arbete är påbörjat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-01, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Christina Gustafson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse som sin egen och överlämna den till kommunrevisorerna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen (inkl. handling) 
PwC (inkl. handling) 
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§ 137 
 

Regional indelning - tre nya län - remissyttrande 
Dnr: LKS 2016-469 
 
Det föreslås en indelning av Sveriges i sex län och landsting med ikraftträdande år 
2023. I ett första av två steg föreslås tre indelningsändringar träda i kraft 2019 som 
bildar Norrlands län (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten), 
Svealands län (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro) 
samt Västra Götalands län (Västra Götaland och Värmland). 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-22, med bilaga. 
 
Yrkande 
 
Christoffer Zakariasson (SD): Sverigedemokraterna Lysekil yrkar avslag på utsänt 
förslag till beslut och anser att det hålls en folkomröstning om frågan. 
Frågan kan inte avgöras mellan val, då det blir ett demokratiskt underskott. 
 
Inge Löfgren (MP): Att bevara länet som det är idag, ingen ändring av nuvarande 
indelning.  
 
Lars Björneld (L) och Jan-Olof Johansson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Fredrik Lundqvist (LP), Ronald Rombrant (LP), Håkan Smedja (V): Att meningen 
”ställer sig bakom kommitténs förslag” utgår från förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Proposition på förvaltningens förslag mot Fredrik Lundqvists m.fl. förslag mot 
Christoffer Zakariassons förslag mot Inge Löfgrens förslag. 
 
Proposition  
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Fredrik Lundqvists 
m.fl. förslag mot Christoffer Zakariassons förslag mot Inge Löfgrens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att förvaltningens förslag är huvudförslag. 
 
Proposition i huvudomröstningen 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

1. Christoffer Zakariasson, Inge Löfgrens och Fredrik Lundqvist m.fl. förslag 
ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

 
2. Förvaltningens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser som 

motförslag. 
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Ja-röst till förvaltningens förslag. 
 
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser som motförslag i 
huvudomröstningen. 
 
Proposition i omröstning om motförslag i huvudomröstningen 
 
Ordförande ställer Christoffer Zakariassons, Inge Löfgrens och Fredrik Lundqvists 
m.fl. förslag mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget i 
huvudomröstningen och finner att kommunstyrelsen utser Fredrik Lundqvists m.fl. 
yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 

1. Christoffer Zakariasson och Inge Löfgrens förslag ställs mot varandra för att 
utse motförslag till Fredrik Lundqvist m.fl. förslag som ska vara huvudförslag 
i denna förberedande omröstning. 

 
2. Fredrik Lundqvist m.fl. förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen 

utser till motförslag. 
 
Ja-röst för Inge Löfgrens förslag. 
 
Nej-röst för Christoffer Zakariassons förslag. 
 
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i förberedande omröstning 
 
Med 2 ja-röster, 1 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunstyrelsen att utse Inge 
Löfgrens förslag som motförslag till Fredrik Lundqvists m.fl. förslag. 
 

Omröstningsbilaga 1 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L   X 

Ronald Rombrant LP   X 

Christina Gustafson S   X 

Dan Jagefeldt, tjg. S   X 

Christer Hammarqvist C   X 

Fredrik Häller LP   X 

Fredrik Lundqvist, tjg. LP   X 

Inge Löfgren MP X   

Håkan Smedja, tjg. V   X 

Christoffer Zakariasson SD  X  

Summa  2 1 8 
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Fortsatt proposition i omröstning om motförslag i förberedande omröstning 

 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för Fredrik Lundqvist m.fl. yrkande. 
 
Nej-röst för Inge Löfgrens yrkande. 
 
Omröstningsresultat  
 
Med 5 ja-röster, 2 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunstyrelsen att utse 
Fredrik Lundqvist m.fl. yrkande som motförslag till huvudförslaget. 
 

Omröstningsbilaga 2 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L   X 

Ronald Rombrant LP X   

Christina Gustafson S   X 

Dan Jagefeldt, tjg. S   X 

Christer Hammarqvist C   X 

Fredrik Häller LP X   

Fredrik Lundqvist, tjg. LP X   

Inge Löfgren MP  X  

Håkan Smedja, tjg. V X   

Christoffer Zakariasson SD  X  

Summa  5 2 4 

 
 
Omröstningsresultat i huvudomröstning 
 
Med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen med 
ordförandes utslagsröst, i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Omröstningsbilaga 3 
Ledamöter/tjg. ersättare Parti Ja Nej Avstår 

Jan-Olof Johansson  S X   

Lars Björneld L X   

Ronald Rombrant LP  X  

Christina Gustafson S X   

Dan Jagefeldt, tjg. S X   

Christer Hammarqvist C X   

Fredrik Häller LP  X  

Fredrik Lundqvist, tjg. LP  X  

Inge Löfgren MP  X  

Håkan Smedja, tjg. V  X  

Christoffer Zakariasson SD   X 

Summa  5 5 1 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommitténs förslag och betonar vikten av en väl 
avvägd informations- och förankringsprocess bland de berörda länens invånare samt 
att kommunerna involveras tidigt i ombildningsprocessen. 
 
Reservation 
 
Christoffer Zakariasson (SD) anmäler skriftlig reservation. 
 
Inge Löfgren (MP) anmäler blank reservation.  
 
Beslutet skickas till 
 
fi.registrator@regeringskansliet.se (word- och pdf-format, inkl. handling) 
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§ 138 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna VA-planen och överlämna den 
till kommunfullmäktige för antagande. LEVA i Lysekil AB, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra de i planen 
angivna åtgärderna. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 139 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan om fattade beslut enligt delegationer till utskott, vice ordförande samt inom 
kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdet: 
 
Ledningsutskottets protokoll 2016-08-24 
Kommunstyrelsens ordförande – nr  
Kommunchefens delegationer – nr  
Administrative chefens delegationer – nr  
Ekonomichef – nr  
Näringslivschefens delegationer – nr 
Samhällsbyggnadschefens delegationer – nr  
Upphandlaren – nr  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll den 12 september 2016. 
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§ 140 
 
Anmälningsärenden 
 
Protokoll från Lysekils Hamn AB 2016-08-23 
 
Protokoll från Havets Hus AB – 2016-08-30, Extra bolagsstämma 2016-07-22 
 
Protokoll från Kooperativa hyresrättsföreningen 2016-06-20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antecknar ovanstående anmälningsärenden som listas i protokoll  
12 september 2016. 
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§ 141 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommunchef 
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 

 Möte med Fyrbodals kommunalförbunds 1 september - genomlysning av 
förbundet.   

 Invigning av multiarena vid Badhusberget 

 

Kommunchefen informerar om: 

 Kommunchefsmöte med Fyrbodals kommunalförbund – vad är 
huvuduppdraget för förbundet. 

 Extra dialogdag för kommunstyrelsens detaljbudget som nämnd. Förslag 
lämnas till 17 oktober kl. 13.00–17.00 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om extra dialogdag den 17 oktober kl. 13.00-17.00, samt 
att för övrigt anteckna informationen. 
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§ 142 
 
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. 
 
Yrkande 
 
Håkan Smedja (V): avslag på förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Proposition på förvaltningens förslag mot Håkans Smedjas avslagsyrkande. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Håkans Smedjas 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
utbildningsnämndens förslag till entréavgifter till Gullmarsborg. 
 
Reservation 
 
Håkan Smedja lämnar blank reservation. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 143 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
utbildningsnämndens förslag till avgifter för musikskolan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 144 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 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 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 145 
 
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 förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av rapporten. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 146 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningar av 
partistöd 2015. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 147 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta med hänvisning till vad 
kommunstyrelseförvaltningen anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
  



 LYSEKILS KOMMUN  Sammanträdesprotokoll 
 Kommunstyrelsen 2016-09-12 

  21 (26) 
 

 

  
        Justerare: Utdragsbestyrkande: 

  

 

§ 148 
 
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. Det är bra att 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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta med hänvisning till vad 
kommunstyrelseförvaltningen anfört anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 149 
 
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 
 
Fredrik Lundqvist (LP) anmäler jäv. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens utlåtande anse motionen besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 150 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med vad 
kommunstyrelseförvaltningen anfört och därmed anse motionen vara besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 151 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta med hänvisning till vad 
kommunstyrelseförvaltningen anfört anse medborgarförslaget besvarad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslagen om att 
återinföra Habiliteringsersättningen. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 153 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna 
ändringen i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 


