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Tid och plats

onsdagen den 16 februari 2022, kl. 17.30
Kommunfullmäktigesalen

Ordförande

Klas-Göran Henriksson

Sekreterare

Mari-Louise Dunert

Upprop
Val av justerare
Justeringsdag

tisdagen den 22 februari

Ärende
1.

Muntlig information - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och
medborgarundersökning
Dnr 2022-000080

2.

Avsägelse som ledamot i socialnämnden
Dnr 2022-000014

3.

Avsägelse som ledamot i utbildningsnämnden samt ersättare i
kommunfullmäktige
Dnr 2022-000014

4.

Avsägelse som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2022-000014

5.

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige, nämnder,
styrelser 2022
Dnr 2022-000015

6.

Utbetalning av partistöd 2022
Dnr 2022-000018

7.

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Lysekils
kommun
Dnr 2022-000026

8.

Svar på medborgarförslag - Uppmaning att omedelbart införa ett
moratorium för utrullningen av 5G för undvikande av samhällsfara
Dnr 2021-000195

9.

Svar på medborgarförslag - Skapa en sammankopplande länk till
motionsspåret - sträcka mellan Stångenässkolan och Kvarnens förskola,
Brastad
Dnr 2021-000093

10. Svar på medborgarförslag - utomhusbana för motionssimning
Dnr 2021-000186

11. Svar på medborgarförslag om att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan
Götene - Lysekil
Dnr 2021-000310
12. Svar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk
Dnr 2021-000359
13. Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arvidsson (SD)
m.fl - Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen
Dnr 2021-000069
14. Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad av
Brastad sporthall
Dnr 2018-000163
15. Motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L)
angående läkemedelsgenomgångar
Dnr 2022-000067
16. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2022-02-16
Dnr 2022-000028

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Avalon Falcon <avalon.falcon.mp@gmail.com>
den 7 februari 2022 14:23
Registrator Lysekils kommun; Maria Granberg; emma.nohren
Uppsägning ledarmot i SBN

Du får inte e-post ofta från avalon.falcon.mp@gmail.com. Se varför det här är viktigt.

Hej,
jag Avalon Falcon säger härmed upp min plats som ledarmot i samhällsbyggnadsnämnden.
Lämnar gärna min dator till min efterträdare om det är okej för IT.
Vänligen / Avalon
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 18

2022-01-26

Dnr 2022-000018

Utbetalning av partistöd 2022
Sammanfattning
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad efter
beslut i kommunfullmäktige.
Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och mandatstöd
justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor
och det innebär att grundstödet höjs till 8 684 kronor, och mandatstödet till 11 939 kronor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2022 ska utgå till
de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Sid 1/2

Datum

Dnr

2022-01-03

LKS 2022-000018

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Utbetalning av partistöd 2022
Sammanfattning
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad
efter beslut i kommunfullmäktige.
Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Enligt reglerna ska beloppen avseende
grundstöd och mandatstöd justeras utifrån prisbasbeloppets förändringar.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor och det innebär att grundstödet höjs till
8 684 kronor, och mandatstödet till 11 939 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2022
ska utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag.
Ärendet
Enligt reglerna för partistöd ska utbetalning av partistöd ske under februari månad
efter beslut i kommunfullmäktige.
Det lokala partistödet i Lysekils kommun betalas ut till partier som är
representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29
§ i kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått mandat i
kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Enligt reglerna ska beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras med
prisbasbeloppets förändringar. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2022
till 48 300 kronor, det är en ökning med 700 kronor från föregående år.
Förvaltningens synpunkter
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor och det innebär att grundstödet höjs till
8 684 kronor, och mandatstödet till 11 939 kronor.
Parti
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Lysekilspartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Kommunistiska partiet
Vänsterpartiet
Totalt

Antal
mandat
8
2
2
1
7
3
4
2
2

Grundstöd
kr
8 684
8 684
8 684
8 684
8 684
8 684
8 684
8 684
8 684

Mandatstöd
kr
95 512
23 878
23 878
11 939
83 573
35 817
47 756
23 878
23 878

Totalt partistöd
kr
104 196
32 562
32 562
20 623
92 257
44 501
56 440
32 562
32 562

31

78 156 kr

370 109

448 265

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000018

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Samtliga partier
Ekonomiavdelningen för utbetalning

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 19

2022-01-26

Dnr 2022-000026

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Lysekils
kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med uppdrag att
senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett arvodesreglemente för
mandatperioden 2023-2026.
Arvodesberedningen har under hösten systematiskt gått igenom de befintliga reglerna och
utifrån de politiska partiernas synpunkter förslagit ändringar, justeringar och
kompletteringar. Alla inspel har emellertid inte resulterat i förslag till ändringar då dessa,
efter en sammanvägd bedömning, antingen anses vara praktiskt svåra att hantera i ett
dokument som reglerar arvoden, eller på olika sätt främst anses vara en intern fråga för de
politiska partierna.
Merparten av de synpunkter och inspel som de politiska partierna lämnat in har dock i olika
grad beaktats och justerats.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-16
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Bilaga 1 Arvoden
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronald Rombrant (LP): Ändringsförslag, att stycket i arvodesbestämmelserna (§ 9) om
förlorad arbetsinkomst ändras till: ”som högst motsvarar arvodet till riksdagsledamot”
Tilläggsförslag, att arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunstyrelsemötet 2 mars
2022 föreslå modell och ersättning för nämnds- och styrelseledamöters inläsning av
möteshandlingar.
Yngve Berlin (K): Föreslår att ”utgångspunkt för arvodena” i stället för förvaltningens förslag
skall vara enligt (K):s förslag
- Vi anser att 100 % av prisbasbeloppet 2022 (49 300), i stället för riksdagsmannalönen
(69 900), skall vara beräkningsgrunden för kommunalrådslönen och övrig arvodering,
- Samt i stället för att följa riksdagsmännens (och riksdagskvinnornas) löneutveckling,
anser vi att den skall kopplas till löneutvecklingen för de sämst betalda i kommunal
tjänst.
- Att de årliga arvodeshöjningarna därför beräknas och binds till snittet för
löneutvecklingen, i kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i
inkomstskiktet 19 000 till 26 000 kr/mån. I övrigt avstår vi korrigeringar i lagda
förslag.
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. Avslag på Yngve Berlins förslag.
Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag.

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2022-01-26

Beslutsgång
Ordförande ställer Christina Gustavsson förslag mot Yngve Berlins förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Christina Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Christina Gustavsson förslag.
Nej-röst till Yngve Berlins förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster, 1 nej-röst och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
Christina Gustavssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

Yngve Berlin
Summa

Nej

Avstår

X

K

X
7

1

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande ställer Ronald Rombrants ändringsförslag mot Christina Gustavsson förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christinas Gustavssons förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Christina Gustavsson förslag.
Nej-röst till Ronald Rombrants förslag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt
Christina Gustavssons förslag.

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Ledamöter
Jan-Olof Johansson

2022-01-26

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Maria Granberg

MP

Ronald Rombrant

LP

Nej

X
X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

Yngve Berlin

K

Summa

Avstår

X
X
5

3

1

Fortsatt beslutsgång
Ordförande ställer Ronald Rombrants tilläggsförslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Omröstning begärs
Ja-röst till Ronald Rombrants tilläggsförslag.
Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen med
ordförandes utslagsröst att avslå tilläggsförslaget.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Maria Granberg

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Nej
X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

Yngve Berlin
Summa

Avstår

X

K

X
4

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C
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Justerare
E-signering:
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2022-01-26

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till reviderade
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
Bestämmelserna gäller även styrelsen för helägda kommunala bolag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelseförvaltningen i
uppdrag att arbeta in konsekvenserna av det nya regelverket i budget 2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bestämmelserna ska börjar gälla 202301-01.
Reservation
Yngve Berlin (K) och Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation var för sig.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2022-01-26

Reservation från Ronald Rombrant (LP) mot kommunstyrelsens beslut 2022-01-26 Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Med det primära syftet att värna demokratrin i Lysekils kommun lade Lysekilspartiet fram
två förslag, vilka vi ansåg skulle göra regelverket för arvoden bättre. Vi fick inte med oss en
majoritet, varför vi här reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut.
1. Förslag om höjd ersättning för förlorad arbetsinkomst
Rent prinicipiellt: Det är väl högst sannolikt att den person som inte får ersättning för
förlorad arbetsinkomst kommer att vara mindre benägen att ta på sig uppdrag i nämnder och
styrelse än den som blir kompenserad för förlorad arbeesinkomst?
I liggande förslag är ersättningen enligt § 9 i arvodesbestämmelserna maximerad till 100
procent av grundarvodet, dvs ca 60 tkr/månad. Många personer som tilhör yrkesgrupper där
lönerna överstiger denna nivå kommer mot denna bakgrund att vara tveksamma - av högst
förståeliga skäl - till att ta på sig uppdrag i Lysekils kommun.
Lysekilspartiet föreslog en blygsam höjning av taket till den nivå som gäller för arvodet till
riksdagsledamot, dvs lite drygt 71 tkr/mån, alttså en höjing med 11 tkr/år. Vi vet inte hur
många som avstår uppdrag på grund av att detta förslag inte går igenom, men alla hinder som
försvårar för demokratin att utvecklas borde enligt vår mening tas bort. Förhoppningsvis
resonerar kommunfullmäktiga annorlunda än vad en majoritet i kommunstyrelsen gjorde.
2. Förslag om modell och införande av ersättning för inläsning av ärenden
Den ersättning en nämnds- och styrelseledamot uppbär vid politiska möten beräknas utifrån
ett timarvode på 126 kr/tim och utbetalas i form av ett halv- eller heldagsarvode (631 kr resp
1135 kr). Detta är ersättningsnivåer som nog få, som satt sig in i frågan vad det innebär att
sitta i en nämnd eller styrelse, tycker är höga.
Någon ersättning för inläsning och förberedelse inför sammanträden av ofta ett omfattande
material utgår inte i Lysekils kommun. Det är nog inte sällan som ledamöter behöver lägga
lika mycket tid på inläsning och förberedelser som till själva mötet. Den ersättningsmodell
som idag tillämpas i Lysekils kommun uppmuntrar inte folk att ta på sig politska uppdrag,
snarast råder det omvända förhållandet.
Med ersättningsnivåer som uppfattas som väldigt låga innebär det på sikt att det kommer att
bli mycket svårt att få folk att ta på sig uppdrag i Lysekils kommun.
Ronald Rombrant, Lysekilspartiet

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2022-01-26

Reservation från Yngve Berlin (K) mot kommunstyrelsens beslut 2022-01-26 Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Som bortblåst var den kommunalekonomiska aspekten, som annars präglar debatter om
politiska satsningar, för nu gällde det arvoden till förtroendevalda.
(K) anser att det viktigaste och självklara regelverket för att människor skall ha möjlighet att
arbeta politiskt i kommunens styrelser och nämnder, redan finns i reglementet, nämligen
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Utöver det finns frikostiga (beroendeframkallande) årsarvoden, mötesarvoden, hel eller
halvdag och kostnadsersättningar, m.m.
Motivationen till att arbeta politiskt tycker vi borde komma ur viljan att förbättra samhället
och göra livet rikt för vanliga hyggliga medborgare. Det är så vi i Kommunistiska Partiet ser
på politiskt engagemang.”
-

Skippa högavlönade riksdags-”män” som norm för kommunens arvoden

-

I stället för att kommunpolitikernas årliga arvodeshöjningar per automatik skall följa
riksdagsmännens (och riksdagskvinnornas) löneutveckling, anser vi att den i stället
skall kopplas till löneutvecklingen för de sämst betalda i kommunal tjänst.

-

Det skulle innebära att arvodeshöjningar i stället beräknas och binds till snittet för
löneutvecklingen, i kronor räknat, för övriga anställda i Lysekils kommun i
inkomstskiktet 19 000 till 26 000 kr/mån.

Vår modell där löpande arvodeshöjning är knuten till de lågavlönade kommunanställdas
löneutveckling, föll inte övriga i KS i smaken.
Att det skulle vara populism att vilja begränsa arvodena och lyfta de lågavlönade, det är en
elitistisks inställning som alltid får luft när politikerarvoden debatteras. Detta KS möte inget
undantag. Kompletterar man sedan bilden med ivrig argumentering för kraftigt höjda tak för
förlorad arbetsförtjänst, (så inte höginkomsttagare diskrimineras), och högre ersättning för
inläsning, då undrar man vems intresse dessa representerar.
Skillnaden, mellan vårt förslag och nuvarande arvodesnivåer har naturligtvis en viss
kommunal-ekonomisk betydelse. Vårt förslag belastar skattekollektivet betydligt mindre.
Men naturligtvis är den främsta poängen med vårt förslag att politiker inte skall fjärma sig
från majoriteten av medborgarna/skattebetalarna.
Så måste vi konstatera att: om ambitionen med höjda arvoden för politiker, varit att få
”dugligt” folk att bli politiskt aktiva, tror jag vi missat målet. Vi ser inga tecken på att ständiga
arvodeshöjningar fått den effekten.
Jag reserverar mig mot KS beslut i arvodesfrågan.
Yngve Berlin (K)

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-12-16

LKS 2022-000026

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins
christian.martins@lysekil.se

Reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda i Lysekils kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med
uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026.
Arvodesberedningen har under hösten systematiskt gått igenom de befintliga
reglerna och utifrån de politiska partiernas synpunkter förslagit ändringar,
justeringar och kompletteringar. Alla inspel har emellertid inte resulterat i förslag
till ändringar då dessa, efter en sammanvägd bedömning, antingen anses vara
praktiskt svåra att hantera i ett dokument som reglerar arvoden, eller på olika sätt
främst anses vara en intern fråga för de politiska partierna.
Merparten av de synpunkter och inspel som de politiska partierna lämnat in har
dock i olika grad beaktats och justerats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till
reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.
Bestämmelserna gäller även styrelsen för helägda kommunala bolag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta in konsekvenserna av det nya regelverket i
budget 2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bestämmelserna ska börjar gälla
2023-01-01.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med
uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026.
Förvaltningens utredning
Bakgrund och uppdrag
En omfattande och heltäckande revidering av arvodesreglementet gjordes inför
innevarande mandatperiod och de nya bestämmelserna trädde i kraft 2019-01-01.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 att tillsätta en arvodesberedning med
uppdrag att senast till första fullmäktigesammanträdet 2022 ta fram ett
arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026. Ambitionen med den nu
aktuella revideringen var att enbart göra sådana mindre ändringar och justeringar
som över tid visat sig vara nödvändiga, eller där dessa i övrigt anses vara
berättigade.
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Mot bakgrund av ovanstående har arvodesberedningen i sitt arbete efterfrågat och
fått inspel från fullmäktiges partier på enskilda avsnitt eller sakförhållanden i
nuvarande reglemente som man anser specifikt bör omfattas av översynen.
Inspel från de politiska partierna


Arvode för gruppmöten inför kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.



Tak för hur stort det sammanlagda arvodet kan bli för en enskild politiker i
förhållande till kommunstyrelsens ordförande (KSO) och/eller
nämndsordförande.
Beräkningsmodellen kopplad till riksdagsledamotsarvodet
för samtliga årsarvoden (idag är dessa kopplade till KSO).
KSO kopplad till prisbasbeloppet (inte riksdagsledamotsarvodet).
De årliga arvodeshöjningarna kopplas till de anställda i kommunen med
lägst inkomster i spannet 19 000-26 000 kr/mån.
Genomgång av nivån på årsarvodena. Bedömning av den tid som krävs för
uppdraget. Behov av att justera såväl uppåt som nedåt.
Fast mötesarvode för hela mandatperioden (kräver inga årliga beslut eller
revideringar av reglementet).
Förlorad arbetsinkomst – höja taket till motsvarande 100 procent av KSO
månadsarvode.
Procentuella omfattningen i uppdragen, tex 75 procent, kan innebära
svårigheter för den enskilde och dess arbetsgivare. Höja oppositionsrådet till
100 procent.
KSO-uppdraget. Multiplicera med en faktor, tex 1,15.
KSO och oppositionsråd har samma faktorer men ges samma tid för
uppdraget.
Årsarvode för fullmäktigeberedning och olika Råd.
Tjänsteperson i kommunen som innehar förtroendeuppdrag med årsarvode.
Ska man ta tjänstledigt motsvarande tid? Om inte, kan man göra ett bra
jobb på båda uppdragen?
Timarvoderade möten som speglar den faktiska nedlagda mötestiden.
Förlorad arbetsinkomst är för hög näringsidkare som inte kan vidimera.
Tolkning/tillämpning av reglementet – jävsnämnden (i avsaknad av
arbetsutskott)
Övergripande rutin för samtliga nämnder för vad som gäller för ledamöter
med spädbarn som önskar delta på sammanträde.
Sammanträden ska förläggas till dagtid för att ledamöter med kommunal
barnomsorg ska kunna delta.
Rätt för ledamot med små barn att kostnadsfritt placera barnet på förskola.
Alternativt ta med sig barnet till sammanträdet.
Rätt till arvode vid medverkan i medborgardialoger.
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Beredningens arbete
Arvodesberedningen har under hösten systematiskt gått igenom de befintliga
reglerna och utifrån de politiska partiernas synpunkter förslagit ändringar,
justeringar och kompletteringar. Alla inspel har emellertid inte resulterat i förslag
till ändringar då dessa, efter en sammanvägd bedömning, antingen anses vara
praktiskt svåra att hantera i ett dokument som reglerar arvoden, eller på olika sätt
främst anses vara en intern handhavandefråga för de politiska partierna.
Merparten av de synpunkter och inspel som de politiska partierna lämnat in har
dock beaktats och i olika grad justerats.
Utgångspunkt för arvodena
Riksdagsledamotsarvodet utgör fortsatt utgångspunkten för fastställande av
grundarvodet för förtroendevalda i Lysekils kommun. Riksdagsledamotsarvodet
revideras årligen efter beslut i riksdagens arvodesnämnd. Lysekils grundarvode
utgör i sin tur utgångspunkten för fastställande av storleken på kommunens
årsarvoden där varje uppdrag är fastställt i procent av grundarvodet.
Beräkningsgrunden för grundarvodet är 85 procent av riksdagsledamotsarvodet.
Grundarvodet räknas upp när förändringar i riksdagsledamotsarvodet fastställts.
Uppräkningen av övriga årsarvoden görs vid samma tillfälle proportionellt utifrån
årsarvodens fastställda procentsatser.
Sammanfattande förslag
Förutom smärre justeringar, begrepp och redaktionella justeringar föreslår
arvodesberedningen följande förändringar gällande årsarvodena;
Förslag till justeringar med arvodesberedningens kommentarer;


Kommunfullmäktiges ordförande. Årsarvode höjs från 3 till 5 procent.
1:e och 2:e vice oförändrat.
Kommentar: Att vara ordförande för kommunens högsta beslutande organ,
förbereda och genomföra fullmäktigesammanträden, anses överlag kräva
mer tid än vad som motsvaras av nuvarande årsarvode. Exempel från andra
kommuner, tex Orust och Skurup, har ett arvode på 15 procent respektive
24 procent.



Kommunstyrelsens ordförande. Heltidsengagerad och föreslås få ett tillägg
med faktor 1,10 utöver grundarvodet. För 1:e vice ordf. föreslås en höjning
av nuvarande årsarvode från 20 procent till 30 procent.
Kommentar: Kommunstyrelsens ordförande har det övergripande
helhetsansvaret för kommunens samlade verksamhet. Det finns också en
hög förväntan på tillgänglighet, i princip dygnet runt, som är förknippat
med att vara kommunens högsta politiska företrädare. Det är därför rimligt
att detta ansvar också återspeglar sig i det arvode som utgår för detta
uppdrag.
Gällande förste vice ordförande är motivet till en höjning relationen mellan
förste vice ordförande och oppositionsråd. Det är enligt arvodesberedningen
ett alltför stort spann mellan dessa uppdrag.
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Dessutom innebär en höjning till 30 procent att något sammanträdesarvode
inte utgår samt att en vice ordförande i majoritet förväntas ta ett större
ansvar för helheten än vad ett oppositionsråd förväntas göra. Dessutom
förväntas att förste vice ordförande träder in i ansvarig ställning om KSO är
frånvarande.


Samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Höjs från 15 procent till
30 procent. För vice ordförande föreslås motsvarande höjning från
5 procent till 10 procent.
Kommentar: Argumenten för dessa höjningar är två. Dels existerade inte
samhällsbyggnadsnämnden vid tidpunkten för den senaste revideringen av
arvodena, utan ”ärvde” det arvode som dåvarande byggnadsnämnden hade.
Samhällsbyggnadsnämnden har ett väsentligt bredare ansvarsområde än
byggnadsnämnden hade. Dels har det visat sig att nämnden och dess
presidie under innevarande mandatperiod haft en arbetsbelastning som
vida överstiger nuvarande procentuella årsnivåer.



Valnämndens årsarvode höjs från 3 procent till 5 procent det år som är
valår. Övriga år utgår inget årsarvode (0%), en sänkning med 1 procent.
Vice ordförande höjs motsvarande från 1 procent till 2 procent. Övriga år
(0%), en minskning med 0,1 procent.
Kommentar: Logiskt att arbetsbelastningen och ansvaret är högt ett valår
medan det omvända gäller för övriga icke valår. Är därför rimligt att justera.



Valberedningens ordförande höjs från 2 procent till 5 procent det år som är
valår. Övriga år utgår inget årsarvode (0%), en sänkning med 2 procent.
Vice ordförande höjs motsvarande från 0,4 procent till 2 procent. Övriga år
(0%), en minskning med 0,4 procent.
Kommentar: Samma motivering som för valnämnden.



Överförmyndarens arvode höjs från 4 procent till 5 procent. Arvodet för
ersättaren ligger kvar på nuvarande 1 procent.
Kommentar: Mot bakgrund av ansvaret, och det relativt stora antal ärenden
som omfattas av överförmyndarens uppdrag, görs bedömningen att en
mindre justering uppåt är rimlig.

Förslag till nya tillägg med arvodesberedningens kommentarer


Dokumentets benämning förslås ändras från Reglemente till Bestämmelser.
Kommentar: Arvodesregler är formellt inte ett reglemente.



Beslutande råd av varaktig art (Rådet för folkhälsa och social hållbarhet,
kommunala rådet för äldrefrågor, med flera). Årsarvode 2 procent.
Kommentar: Om man har valts till ett uppdrag som löper över tid innebär
detta ofta att man ansvarar för beredning, förankring och faktainsamling.
Det är därför rimligt att ett årsarvode utgår för denna insats



Temporära politiska forum. I de fall kommunfullmäktige beslutar tillsätta
politiska forum av mer tillfällig art, tex en fullmäktigeberedning,
medborgardialog, ska fullmäktige samtidigt i förekommande fall besluta om
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årsarvode och eventuella andra ersättningar. Nivån på ersättningen beslutas
i varje specifikt fall.
Kommentar: Samma motivering som gällande Beslutande råd


Arvodesberedningen som uttolkare av arvodesbestämmelserna.
Vid behov aktiveras beredningen för uttolkning av arvodesbestämmelserna.
Arvodesberedningen förslås också utgöra pensionsmyndighet i Lysekils
kommun, se nedan under ”övrigt”. Årsarvode utgår inte.
Kommentar: En arvodesberedning väljs i samband med att de politiska
förtroendeuppdragen tillsätts inför varje ny mandatperiod.
Arvodesberedningen ligger dock vilande under mandatperioden och
aktiveras endast då arvodesbestämmelserna ska revideras, samt om behov
skulle uppstå för en tolkning av vad som finns i arvodesbestämmelserna.
Motiveringen för en vilande arvodesberedning är att undvika att enskilda
tjänstepersoner ska behöva göra eventuella tolkningar gällande
arvodesbestämmelser som arbetats fram av, och gäller för, förtroendevalda.

Övrigt


Lysekils Hamn AB
En utredning pågår om Lysekils hamns framtida verksamhet. Utredningen
beräknas vara färdig 2022-04-30. Arvodesberedningen föreslår därför att
inget beslut fattas gällande årsarvodena för Lysekils Hamn AB förrän
utredningen är klar. När det beslutet väl är fattat införs de i
arvodesbestämmelserna.



Pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL18)
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en lokal pensionsmyndighet utses.
Detta för att kunna göra en tolkning av kommunens arvodesbestämmelser
om detta behov eventuellt skulle uppstå.
Som ovan föreslås ska en arvodesberedning utses i samband med att de
politiska förtroendeuppdragen tillsätts inför en ny mandatperiod.
Beredningens uppdrag föreslås, förutom att revidera
arvodesbestämmelserna inför varje mandatperiod, även utgöra tolkare av
arvodesbestämmelserna. Detta innebär att arvodesberedningen i praktiken
utgör pensionsmyndighet i Lysekils kommun. Detta förfarande är avstämt
med SML Löneenhet som menar att detta är en praktisk och smidig lösning.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Detta
sker när kommunfullmäktige antar bestämmelserna för arvode i Lysekils
kommun.
OPF-KL18 omfattar även de förtroendevalda i de helägda kommunala
bolagen i och med att dessa bolag omfattas av Lysekils kommuns
arvodesbestämmelser.



Kommande revideringar av arvodena.
Arvodesberedningen förslår att i samband kommande revideringar av
arvodesbestämmelserna, görs det en översyn av nivåerna på årsarvodena för
nämndernas och styrelsernas vice ordföranden. Detta bland annat med

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 5/6

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2022-000026

anledning av att några nämnder har flera beredningsmöten medan andra
nämnder har relativt få beredningsmöten inför respektive
nämndsammanträde. Då kan lämpligen en avvägning göras av årsarvodet
för vice ordförande för varje nämnd baserat på det genomsnittliga antalet
beredningsmöten för respektive nämnd under ett år.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Bilaga 1 Arvoden
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunala helägda bolag
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Beslutat av kommunfullmäktige 2022-02-16, § xx
Bestämmelserna gäller även för helägda kommunala bolag.
Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01
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Inledande bestämmelser
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Lysekils
kommun. Bestämmelserna ska utvärderas inför varje ny mandatperiod.
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen (KL). (Belopp återfinns i bilaga 1).

§ 1 Ersättningsformer
De förtroendevalda i Lysekils kommun erhåller ersättningar för uppdrag i
kommunala organ vilka utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av
årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och
traktamente, samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. De förtroendevalda är
inte anställda och uppbär därför arvode och inte lön.

Kommunala organ
§ 2 Kommunala organ
Med kommunala organ avses kommunfullmäktige, nämnder/styrelser/helägda
bolag och följande organ:
1.

Delegationer (utskott med beslutanderätt) inrättade med stöd av beslut av
fullmäktige, direkt eller i reglemente och som består av tre eller flera
förtroendevalda.

2.

Beredningar (organ med förslagsrätt för beredning av viss eller vissa
frågor) tillsatta av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan
kommunal nämnd och som består av två eller flera förtroendevalda.

3.

Övriga organ i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda beslut.

Med förtroendevald avses även ersättare för ledamot oavsett om vederbörande
tjänstgör eller endast är närvarande.

§ 3 Intressentsammansatta organ avseende samrådsorgan och
dylikt.
Bestämmelserna om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
tillämpas även på ledamöter och ersättare i så kallade intressentsammansatta
organ vad avser förlorad arbetsinkomst enligt § 9. Exempel på sådana organ,
se bilaga 4.
Ersättningen utbetalas av kommunen i form av s.k. uppdragsersättning och
motsvarar sammanträdes- och förrättningsarvodet enligt bestämmelse för
ersättningar.
Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ erhåller
reseersättning till och från sådant organ i enlighet med de bestämmelser för
reseersättning som gäller för anställda i Lysekils kommun.
Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ kan efter
beslut från ansvarig nämnd, erhålla ersättning för aktivt arbete i projektgrupper,
inom ramen för organets område.
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Beslut om ersättning fattas av ordförande eller av förvaltningschef.

Arvode och ersättningar
§ 4 Årsarvode
Årsarvodena utbetalas till innehavare av uppdrag, som finns angivna i bilaga 1.
Riksdagsledarmotsarvode är utgångspunkten för fastställande av grundarvodet
för förtroendevalda i Lysekils kommun.
Grundarvodet är utgångspunkten för fastställande av övriga årsarvodens storlek.
Varje uppdrag är fastställt i procent av grundarvodet.
Uppräkning av grundarvodet är 85 procent av riksdagsledamotsarvodet.
Uppräkningen av övriga årsarvoden görs vid samma tillfälle proportionellt utifrån
fastställda procentsatser. Beloppet revideras efter beslut i riksdagens
arvodesnämnd.
Kommunstyrelsens ordförande, ska vara heltidsengagerad, i förekommande fall
tillsammans med annat kommunalt uppdrag, och har ett tilläggs om 10 procent
utöver grundarvodet.
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande är tillika oppositionsråd.
Åtar sig heltidsengagerad förtroendevalt presidieuppdrag med fast arvode i
Västra Götalandsregionen ska denna arvodesersättning samordnas och minska
den arvodesersättning som Lysekils kommun utbetalar till den förtroendevalde.
Åtar sig kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande uppdraget som
ordförande/vice ordförande i Lysekils Stadshus AB utgår inget årsarvode eller
sammanträdesarvode för detta uppdrag.

§ 5 Pension och omställningsstöd
Huvudprincipen är att samtliga förtroendevalda omfattas av Bestämmelser om
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) enligt bilaga 3.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region. För att
äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Detta sker när
kommunfullmäktige antar bestämmelserna för arvode i Lysekils kommun.
OPF-KL18 omfattar även de förtroendevalda i de helägda kommunala bolagen i
och med att dessa bolag omfattas av Lysekils kommuns arvodesbestämmelser.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
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§ 6 Frånvaro - ersättare
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en (1) månad ska
arvodet minskas i motsvarande mån. Arvodet ska i sådant fall utbetalas till vald
ersättare.
Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode under löpande mandattid, ska
fördelning av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid
var och en av dem innehaft uppdraget. Motsvarande ska gälla för förtroendevalda
där kommunfullmäktige återkallar uppdraget enligt kommunallagen 4:e kapitlet
§ 10.

Sammanträdes- och förrättningsarvoden
§ 7 Ersättningsberättigade uppdrag
Arvoden för ordförande och vice ordförande är fastställda utifrån en samlad
bedömning av uppdragets tidsåtgång och innehåll.
•

Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode för sammanträde med det
kommunala organ som den förtroendevalde tillhör.

•

Rätt till en timme för förlorad arbetsinkomst vid gruppmöte i direkt
anslutning till kommunfullmäktige sammanträde.

•

Arvode utbetalas för varje protokollfört sammanträde eller för
sammanträde som påkallats av beslut i berörd nämnd/utskott/bolag.

•

Till sammanträde räknas även sammankomster avseende exempelvis
information, inspektion eller studiebesök inom det kommunala
förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll eller likvärdiga
anteckningar förs.

•

Rätt till arvode för utsedd av nämnd eller styrelse förtroendevald att ingå i
medborgardialoger eller motsvarande.

•

Rätt till arvode i arvodesberedningen.

•

Ersättare i nämnder, styrelser och bolag erhåller samma ersättning som
utgår för ledamot, gäller inte vid kommunfullmäktiges sammanträden.

•

Ledamöter som inkallats till senare inställt möte ska beviljas halvdags
sammanträdesersättning om mötet inställts samma dag.

•

Om ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för inställt möte enligt
§ 9, utgår dock ingen sammanträdesersättning för samma möte.

§ 8 Ej ersättningsberättigade uppdrag
•

Sammanträdesarvode utbetalas inte till heltidsengagerad förtroendevald.
Detta gäller även för sammanträde med de kommunala bolagen.

•

Sammanträdesarvode utbetalas inte till förtroendevald med ett fast
årsarvode som uppgår till 30 procent eller högre av grundarvodet och
avser uppdrag i egna nämnden eller utskott.
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Nedan följer exempel på uppgifter som normalt ingår i uppdraget för
ordförande:
•

Ytterst ansvarig för nämnden

•

Förbereda nämndens sammanträden

•

Justering av protokoll

•

Inläsning av ärenden

•

Överläggning med tjänsteperson eller annan anställd.

•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, förvaltningschef
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning
eller dylikt.

•

Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av
handling.

•

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.

•

Utövande av delegationsbeslut

•

Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller icke
kommunala organ.

§ 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för verifierad förlorad arbetsinkomst.
Utöver sammanträdes- och förrättningsarvode kan ersättning utbetalas för
förlorad arbetsinkomst. Med förlorad arbetsinkomst avses kontantlön, semesteroch pensionsförmåner samt andra anställningsförmåner. Ersättning utbetalas för
förlorad arbetsinkomst som högst motsvarar 100 procent av grundarvodet.
Ledamöter som kallats till möte som blir inställt kan beviljas ersättning för
förlorad arbetsinkomst om mötet ställs in en vecka innan mötesdagen.
Förtroendevald som har årsarvode som uppgår till 40 procent eller högre erhåller
inte ersättning för förlorad arbetsinkomst som avser uppdrag i egna nämnden
eller utskott.

§ 10 Förrättningsarvode
Förtroendevald erhåller förrättningsarvode för förrättning som avser kommunal
angelägenhet. Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning
som inte har karaktär av sammanträde och som fullgörs med stöd av fattat beslut
av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd,
beredning eller utskott eller dess ordförande.
Förtroendevalda med ett årsarvode på 30 procent eller lägre av grundarvodet
erhåller förrättningsarvode. Detta gäller även förrättningar med helägda
kommunala bolag.
Beslut om deltagande vid förrättning som berör nämndens/utskottets ordförande
fattas av kommunstyrelsens ordförande eller av berörd nämnd.
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Till förrättning menas bl.a.
• kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte,
•

förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation
eller annan motpart,

•

överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
tillhör,

•

överläggning med statliga myndigheter och organ,

•

överläggning med icke statliga eller kommunala organ,

•

studieresa med kommunfullmäktige

§ 11 Arvodets storlek och samordningsbestämmelser
•

Sammanträde eller motsvarande, som varar upp till 4 timmar. se bilaga 1.

•

Sammanträde eller motsvarande, som varar mer än 4 timmar, se bilaga 1.

•

Arvode för sammanträde m.m. är maximerat till ett heldagsarvode/dag.

•

Kommunfullmäktige arvoderas som halvdag.

•

Justeringsarvode utges med 40 procent av halvdagsarvodet

Arvodet justeras vid samma tillfälle och med samma principer som vid
regleringen av årsarvodena enligt bilaga 1.

§ 12 Resekostnadsersättning
Ersättning för resekostnader vid inställelse till sammanträde eller förrättning
utbetalas om avståndet mellan bostaden (årsbostaden) och sammanträdes- eller
förrättningsstället överstiger 4 km.
Resa med allmänna kommunikationsmedel ska kvitto lämnas in vid begäran om
ersättning. Ersättning vid användande av egen bil gäller samma regler som för
kommunens anställda i tjänsten.
Ersättning för resor medges även för resor från platser utanför kommunen i
samband med inställelse till sammanträde eller förrättning med en maximerad
körsträcka på 100 km enkel väg.
Förtroendevalda som har fast årsarvode, som uppgår till 30 procent eller högre av
grundarvodet, äger inte rätt till resekostnadsersättning för uppdrag i berörd
nämnd.

§ 13 Sammanträde/förrättning utom kommunen
För sammanträde och förrättning utom kommunen erhåller förtroendevalt
förrättningsarvode för den sammanlagda tiden för avresa, uppdrag och
hemkomst. Förrättningsarvodet kan per dygn inte utgå till högre belopp än
heldagsarvodet.
Arvode utbetalas inte till förtroendevald med årsarvode som är högre än
20 procent av grundarvodet.
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Kostnadsersättningar
§ 14 Barntillsynskostnader
Ersättning utbetalas för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om
särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning
betalas motsvarande styrkta belopp dock med högst det belopp som
kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistats i den kommunala
barnomsorgen.

§ 15 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt
sjuk
Ersättning betalas för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person
som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas motsvarande styrkta
utlägg dock med högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan
närstående.

§ 16 Funktionshindrade förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas till funktionshindrade förtroendevald för särskilda kostnader
som inte ersätts på annat sätt genom styrkta utlägg. Här ingår kostnader för till
exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar
och liknande. Ersättning betalas motsvarande styrkta belopp dock med högst det
belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2.

§ 17 Övriga kostnader
Förtroendevalda som har en årsarvodering på 50 procent eller mer erhåller en
tjänstetelefon oavsett antal uppdrag.
För andra kostnader än de som avses i §§ 14-16 betalas ut om den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl finns för dessa kostnader. Ersättning
utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna
uppkommit.

Utbetalningsregler
§ 18 Resekostnadsersättning och traktamente utom kommunen
Vid sammanträde eller förrättning utom kommunen äger förtroendevalda
uppbära resekostnadsersättning och traktamente enligt det för kommunen
gällande traktamentsavtalet.
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§ 19 Årsarvode
Utbetalas genom löneenhetens försorg månadsvis.

§ 20 Sammanträdes- och förrättningsarvode samt resekostnadsersättning
Utbetalas genom löneenhetens försorg månadsvis i efterskott. Det åligger
sekreterarna i berörda nämnder, delegationer, beredningar etc. att vid varje
sammanträde/förrättning upprätta förteckning över deltagande.

§ 21 Inlämnande av underlag för ersättning
Vid inlämnande av underlag för ersättning för sammanträdes- och
förrättningsarvode, traktamente och resekostnadsersättning ska kommunens
framtagna blanketter användas. Dessa lämnas till nämndsekreterarna i respektive
nämnd, senast sex (6) månader efter genomfört uppdrag.

§ 22 Verifiering av utgift
Utgift i samband med sammanträde eller förrättning ska styrkas med kvitto eller
motsvarande verifikation.

§ 23 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av sammanträde eller
förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade av
lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen till
löneenhetens i januari månad.

§ 24 Egenföretagare
Kan förlorad arbetsinkomst styrkas men inte med specificerat belopp kan en
schablon för egenföretagare användas. Ersättning utgår per timme som är 30
procent av grundarvodet dividerat med 165. Med egenföretagare avses person
som innehar F-skattsedel.

§ 25 Praktikanttjänstgöring
Förtroendevald har efter beslut av vederbörande nämnd eller styrelse rätt att,
såsom utbildning i förtroendeuppdraget, under kortare tid följa verksamheten
som respektive nämnd eller styrelse har det politiska verksamhetsansvaret för.
Ersättning regleras i § 9.
Följande riktlinjer ska gälla:
1.

Tjänstgöringens längd och omfattning ska gälla med hänsyn till
verksamhetens art och karaktär.

2.

Vid större förvaltning med mer omfattande verksamhet och flera olika
verksamhetsområden kan tjänstgöringen omfatta ett större antal dagar
än vid förvaltning med mindre omfattning och mer ensartad
verksamhet. Tjänstgöringen ska inte omfatta längre sammanlagd tid än
tre arbetsdagar.
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3.

Som underlag för bedömningen av tjänstgöringens längd bör även läggas
förtroendeuppdragets karaktär (ordförande, viceordförande etc.).

§ 26 Godkännande
Nämndsekreterare/kommunsekreterare kontrollerar och godkänner inlämnade
underlag och vidarebefordrar till löneenheten för utbetalning.

Tolkning och tillämpning
§ 27 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag
därifrån avgörs av arvodesberedningen.

Helägda kommunala bolag
§ 28 Ersättningar för helägda kommunala bolag
Ersättningar för samtliga helägda kommunala bolag följer Lysekils kommuns
bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

Lysekils
Stadshus
AB

LEVA i

Ordf. arvode faktor

5,0 %

14,0 %

11,0 %

7%

Vice ordf. arvode
faktor

1,0 %

3,5 %

3,0 %

2%

Bolag

Lysekil
AB

Lysekilsbostäder
AB

Lysekils
Hamn AB

Havets
Hus AB

Bilagor
Bilaga 1

Arvoden

Bilaga 2

Kostnadsersättningar

Bilaga 3

Pension för förtroendevalda

Bilaga 4

Exempel på samrådsgrupper och intressesammansatta grupper
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Bilaga 2 – Kostnadsersättningar
§ 14 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn ersätts enligt nedanstående formel.
Verifierat belopp, maximalt 15 x prisbasbeloppet = kr / dag
260
§ 15 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt
sjuk
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt sjuk ersätts
enligt nedanstående formel.
Verifierat belopp, maximalt 15 x prisbasbeloppet = kr / dag
260
§ 16 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
Särskilda kostnader för funktionshindrad förtroendevald ersätts enligt
nedanstående formel.
Verifierat belopp, maximalt 15 x prisbasbeloppet = kr / dag
260
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Bilaga 3 - Pension för förtroendevalda
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)
Kapitel 1 - Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.

Kapitel 2 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för
att få ett nytt arbete.
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§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som
inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt
(sina) uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region och kommunalförbund har att utifrån
den förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt
(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes
årsarvode året innan avgångstidpunkten.
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Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt
omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör
den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter
det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
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Kapitel 3 - Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet
och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den
pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
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§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32
a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den
pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och
som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret
är högre än 3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut
motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte
är pensionsgrundande.
Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och
med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av
inkomstbasbeloppet.
§ 6 Tryggande av pensionsavgift
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett
kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med
kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av
kommunen.
Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt återbetalningsskydd enligt § 11.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och
avsättning av pensionsavgift.
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§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsavgiften enligt § 6,
sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän
pension utbetalad.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt.
§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift.
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen
ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken lämnas.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.
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Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Återbetalningsskydd
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare
skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade
partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet.
Den förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens
vid varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av
Försäkringsgivaren.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För pensionsavgift enligt dessa bestämmelser svarar kommun och
landsting/region.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och familjeskydd
Utbetalning av sjukpension och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade
bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.
§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att fastställa rätten till sjukpension. Förtroendevald som inte fullgör de
skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och
kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp
mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.
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Kapitel 4 - Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till


Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och



Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde
avlider:
a. under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b. under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser §
10
c. Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om
den förtroendevalde avlider:
d. inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b. – c. om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.
§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
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§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med
slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har
rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen
uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
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§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd
utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande
utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att
efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 §
första stycket FAL.
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Bilaga 4 - Exempel på samrådsgrupper och
intressentsammansatta organ
Rambo AB
Fyrstads Flygplats AB
Lysekils Hamn AB
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän
Kommunalförbundet Fyrbodal
Samordningsförbundet Väst
Tolkförmedling Väst
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Gode män enligt fastighetsbildningen
Gullmarsfjordens naturvårdsområde
Leader Bohuskust och Gränsbygd
Kooperativa Hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder
Sjömanskyrkan
Fornminnesällskapet
Vikarvet Carl och Calla Curmans stiftelse
Stiftelsen Skaftökuttern
Stiftelsen Stora Kornö
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Bilaga 1 till Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Antagen av Lysekils kommunfullmäktige 2022-02-16, §
Arvoden fr o m 2023-01-01 Lysekils kommun
Arvode riksdagsledamot, kr/mån (uppdateras hösten 2022)
Grundarvode: arvode riksdagsledamot x 0,85 kr/mån
Nämnd/styrelse

Uppdrag

Kommunfullmäktige

Ordf
1:e och 2:e vice ordf

Kommunstyrelse

71 500
60 775
Gällande

Nytt förslag

3%

5%
1%

3 039
608

36 465
7 293

Ordf, tillika kommunalråd
1:e vice ordf
2:e vice ordf, tillika oppositionsråd

100%
20%

110%
30%
75%

66 853
18 233
45 581

802 230
218 790
546 975

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordf
Vice ordf

15%
5%

30%
10%

18 233
6 078

218 790
72 930

Utbildningsnämnd

Ordf
Vice ordf

30%
10%

18 233
6 078

218 790
72 930

Socialnämnd

Ordf
Vice ordf

40%
20%

24 310
12 155

291 720
145 860

Miljönämnden (MiMB)

1:e alt 2:e vice ordf Lysekil

8%

4 862

58 344

Kommunrevision

Ordf
Vice ordf

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Valnämnd

Ordf, endast valår
Vice ordf, endast valår

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Valberedning

Ordf, endast valår
Vice ordf, endast valår

5%
2%

3 039
1 216

36 465
14 586

Råd (folkhälsoråd m fl)

Ordförande

2%

1 216

14 586

Beredningar och motsv

KF beslutar i varje enskilt fall

Arvodesberedning

(ledamöter utses av KF, endast dagsarvode)

Överförmyndaren

Överförmyndare
Ersättare
Ordf
Vice ordf

5%
1%
5%
1%

3 039
608
3 039
608

36 465
7 293
36 465
7 293

Lysekils stadshus AB

4%

Månadsarvode Årsarvode

LEVA i Lysekil AB

Ordf
Vice ordf

14%
3,5%

8 509
2 127

102 102
25 526

LysekilsBostader AB

Ordf
Vice ordf

11%
3%

6 685
1 823

80 223
21 879

Havets Hus AB

Ordförande
Vice ordförande

7%
2%

4 254
1 216

51 051
14 586

Lysekils Hamn AB

Ordf
Vice ordf

270 145

3 241 739

Beslut hösten 2022
Beslut hösten 2022
Summa:

Hel-, halvsdags och justeringsarvode
Basersättning/tim (Grundarvode x 12 x 30 % /1735 årstimmar)
För sammanträde med varaktighet av högst 4 tim (basersättning/tim x 5)
För sammanträde med varaktighet av mer än 4 tim = max dagarvode (basersättning/tim x 9)
Justeringsarvode, basersättning/tim x 2 tim

126 kr
631 kr
1 135 kr
252 kr

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
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Svar på medborgarförslag - Uppmaning att omedelbart införa ett moratorium
för utrullningen av 5G för undvikande av samhällsfara
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att berörda politiker omedelbart inför ett moratorium för
utrullningen av 5G inom kommunen. Detta med omtanke om kommuninnevånarnas hälsa,
försiktighetsprincipen samt presenterade forskningserfarenheter som grund.
Strålning i sig är ett eget stort forskningsområde och kommunens förvaltningar saknar
kompetensmässiga förutsättningar att bedöma fakta och relevansen i de påståenden som
framförs i medborgarförslaget. Likaså är det svårt för förvaltningen att utöva en pragmatisk
källkritik då sakområdet är mycket brett och omfattande.
Förvaltningen konstaterar att man saknar objektiva fakta och andra underlag för att kunna
bedöma riktigheten i vad som framförs i medborgarförslaget. Det finns stora mängder
publicerade påståenden på nätet som såväl styrker som motsäger de fakta och underlag som
medborgarförslaget hänvisar till. Förvaltningen saknar därmed objektiva fakta för att kunna
föreslå kommunfullmäktige att ta ställning till medborgarförslaget i någondera riktningen.
Förvaltningen hänvisar därför dels till Statens digitaliseringsstrategi, dels till Västra
Götalandsregionens digitaliseringsstrategi för mer ingående fakta och hur man ser på
strålningsrisker för medborgarna kopplat till 5G och dess eventuella strålning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
Medborgarförslag med bilagor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås med
hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-11-04

LKS 2021-000195

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att införa ett moratorium för
utrullning av 5G för undvikande av samhällsfara
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att berörda politiker omedelbart inför ett
moratorium för utrullningen av 5G inom kommunen. Detta med omtanke om
kommuninnevånarnas hälsa, försiktighetsprincipen samt presenterade
forskningserfarenheter som grund.
Strålning i sig är ett eget stort forskningsområde och kommunens förvaltningar
saknar kompetensmässiga förutsättningar att bedöma fakta och relevansen i de
påståenden som framförs i medborgarförslaget. Likaså är det svårt för
förvaltningen att utöva en pragmatisk källkritik då sakområdet är mycket brett och
omfattande.
Förvaltningen konstaterar att man saknar objektiva fakta och andra underlag för att
kunna bedöma riktigheten i vad som framförs i medborgarförslaget. Det finns stora
mängder publicerade påståenden på nätet som såväl styrker som motsäger de fakta
och underlag som medborgarförslaget hänvisar till. Förvaltningen saknar därmed
objektiva fakta för att kunna föreslå kommunfullmäktige att ta ställning till
medborgarförslaget i någondera riktningen.
Förvaltningen hänvisar därför dels till Statens digitaliseringsstrategi, dels till Västra
Götalandsregionens digitaliseringsstrategi för mer ingående fakta och hur man ser
på strålningsrisker för medborgarna kopplat till 5G och dess eventuella strålning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska avslås
med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att berörda politiker omedelbart inför ett
moratorium för utrullningen av 5G inom kommunen. Detta med omtanke om
kommuninnevånarnas hälsa, försiktighetsprincipen samt presenterade
forskningserfarenheter som grund.
Förvaltningens synpunkter eller utredning
Medborgarförslaget kan sammanfattas med att förslagsställaren anhåller om att
samtliga anställda inom kommunen får ta del av diverse skrivelser och utdrag från
olika forskningsrapporter som gör gällande att 5G och dess strålning är skadligt för
människan. Man kräver att berörda politiker omedelbart inför ett moratorium för
utrullningen av 5G inom kommunen med omtanken om kommuninnevånarnas
hälsa, försiktighetsprincipen samt presenterade forskningserfarenheter som grund.
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Begreppet moratorium innebär en överenskommelse om ett tillfälligt avbrott i en
viss verksamhet. Förslagsställaren har till sitt medborgarförslag bilagt ett antal
skrivelser med sammanställningar från utdrag av forskningsrapporter och
utlåtanden från forskare som skulle peka på att 5G och dess strålning är skadligt för
människan.
Kommunstyrelseförvaltningen har inte kompetens att bedöma relevansen eller
riktigheten i de faktapåståenden och uttalanden som framförs i dessa bilagor och
sammanställningar. Det kan dock konstateras att det med relativt få sökningar på
internet finns åtskilliga forskningsrapporter och forskare som påstår det motsatta,
eller i alla fall inte kan vidimera vad som påstås i medborgarförslaget.
Strålning i sig är ett eget stort forskningsområde och kommunens förvaltningar
saknar som ovan nämnts, kompetensmässiga förutsättningar att bedöma fakta och
relevansen i de påståenden som framförs i medborgarförslaget. Likaså är det svårt
för förvaltningen att utöva en pragmatisk källkritik då sakområdet är mycket brett
och omfattande.
Förvaltningen konstaterar att man saknar objektiva fakta och andra underlag för att
kunna bedöma riktigheten i vad som framförs i medborgarförslaget. Det finns stora
mängder publicerade påståenden på nätet som såväl styrker som motsäger de fakta
och underlag som medborgarförslaget hänvisar till. Förvaltningen saknar därmed
objektiva fakta för att kunna föreslå kommunfullmäktige att ta ställning till
medborgarförslaget i någondera riktningen.
Förvaltningen hänvisar därför dels till Statens digitaliseringsstrategi, dels till Västra
Götalandsregionens digitaliseringsstrategi för mer ingående fakta och hur man ser
på strålningsrisker för medborgarna kopplat till 5G och dess eventuella strålning

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Medborgarförslag med bilagor
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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Uppmaning till Lysekils kommun att omedelbart införa ett
moratorium för utrullningen av 5G

för undvikande av samhällsfara
Till den det berör,

Hej,
Jag är civilingeniör i elektroteknik och gymnasielärare med 35 års erfarenhet av
undervisning i bl.a. hållbart samhällsbyggande och programmering
Mina erfarenheter visar tydligt att de senaste årens aningslösa satsning på digitala
media dramatiskt försämrat studieresultaten, våra elevers hälsa, samt kognitiva och
empatiska förmåga.
Den trådlösa tekniken utgör ett av de största hoten mot mänsklighetens existens
samtidigt som drivkrafterna för mörkläggningen av hotbilden saknar motstycke i
historien. Regeringen, berörda myndigheter som t.ex. skolverket,
riksrevisionsverket och strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), samt polisen, tiger som
muren och hänvisar till 25 år gamla gällande gränsvärden, som är grundade på
termiska effekter som saknar all relevans när det gäller bioelektriska effekter på
cellnivå.
Vårt mikrobiom som utgör 90% av vårt immunförsvar har genomgått 4 stora
förändringar under människans levnad. Gemensamt för dem alla är de lett till
utarmning av vårt mikrobiom. Den första skedde i samband med domesticeringen
av djuren vilket gjorde att vi åt en ensidigare kost. Den andra var i samband med

industrialiseringen då vi började äta massproducerad skräpmat. Den tredje var
massintroduktionen av penicillin. Den fjärde var introduktionen av mobiltelefonen,
och framför allt utrullningen av 5G som kraftfullt försvagar mikrobiomet vilket i
sin tur minskar motståndskraften mot smittsamma sjukdomar som t.ex. covid -19.
Physicians for safe technology är en ideell grupp forskare som sammanställt en
översikt när det gäller utarmningen av vårt mikrobiom i samband med
exponeringen för mikrovågsstrålning.
En nyligen publicerad forskningsrapport av Beverly Rubik och Robert R. Brown
visar att exponering för trådlös teknik, spec 5G delvis skapar likande symptom som
covid -19. Rubik har forskat på blodsjukdomar i 25 år, och publicerat ett 90-tal
vetenskapliga artiklar. Sedan 2014 har Rubik forskat på hur mänskliga celler
påverkas av strålningen från mobiltelefoner har på mänskliga celler.
Här kommer några av erfarenheterna från Rubik/Browns rapport:
Trådlös strålningsexponering från 3G, 4G och 5G-näten (RFR), gör att blodet blir
klibbigt och bildar klumpar. En långvarig vaskulär koagulering uppstår som så
småningom ger organsvikt. Vidare sänks hemoglobinnivåerna. Sammantaget bidrar
detta till att minska syreupptagningsförmågan samtidigt som risken för blodpropp ökar.

Exponeringen, i synnerhet 5G, har en kraftig påverkan på blodkärlen genom att
öppna upp kalciumjonkanalerna så att kalciumnivåerna i cellerna ökar, vilket gör
att viruset lättare kommer in i cellerna. Det gäller oroande nog även framtida
virusvarianter.
Oxidativ stress utgör ett stort problem i covid-19. Fria radikaler bildas som angriper
immunsystemet. Hyperinflammationer uppstår och en mängd olika organvävnader
blir angripna. Även mitokondrierna bryts ner vilket kan bidra till en extrem
trötthetskänsla.
Slutsatsen är att tillståndet för patienter som drabbats av covid-19, kan förvärras
dramatiskt i samband med exponering för RFR. Rapporten återfinns i den bifogade
filen, Rubik_Brown_COVID19_RFR_evidence.
Federal Communication Commission (FCC), motsvarigheten till SSM, i USA har
nyligen stämts för underlåtenhet att ta varningarna på allvar när det gäller de
dramatiskt negativa effekterna för hälsan hos människor som exponeras för
mikrovågsstrålning. Stämningen är inlämnad organisationerna Children’s Health

Defence, CHD, Environmental Health Trust, EHT, samt privatpersoner och
familjer med barn som drabbats av bl.a hjärntumörer.
Utgångspunkten för stämningsansökan är en sammanställning av aktuella
forskningsrapporter som bekräftar att mikrovågsstrålningen är skadlig för hälsan.
Sammanställningen omfattar 440 dokument på totalt 11000 sidor. Vidare ingår
dessutom ett stort antal muntliga vittnesmål från drabbade offer.
En sammanfattning av stämningsansökan återfinns i den bifogade
filen FCC_11000_pages.
SSM och FCC har en gemensam nämnare, deras medlemmar har kopplingar till
telekomindustrin och värnar om telekomindustrins intressen i stället för
befolkningens hälsa. Vi är alla bioelektriska varelser som genom exponeringen för
den digitalt modulerade mikrovågsstrålningen påverkas på cellnivå vid effekter
som utgör en bråkdel av dagens termiska gränsvärde som saknar all relevans och
omedelbart måste ersättas av ett gränsvärde som baseras på mikrovågsstrålningens
bioelektriska effekter.
Media har genom att sända TV-programmen ”5G - Supertekniken som skrämmer”
samt ”5G Farligt eller fantastiskt” bidragit till mörkläggningen av farorna mha
deltagande forskningsfuskare och jäviga representanter för strålskyddsmyndigheter
med koppling till mobilindustrin. En polisanmälan av forskningsfusket finns i den
bifogade filen Forskningsfusk.
Oförmågan och oviljan hos världens regeringar att ta sig an frågan har även banat
vägen för bl.a. Elon Musks planerade Starlink med uppskjutning av 42000 satelliter
fram till år 2027, för att skapa ett globalt 5G nät. Projektet som vilar på rent
kommersiell grund utgör ett mot mänskligheten och måste stoppas omedelbart inte
minst med tanke på att växter, fåglar, djur och insekter också påverkas av 5G strålningen.
Över 240 forskare från över 40 olika länder kräver i sitt 5G - appeal att ett
Moratorium för 5G införs omgående.
Ett flertal kommuner i bl.a Frankrike och Italien har redan krävt ett Moratorium för
5G. En utförlig översikt över kommuner som står bakom kravet finner du i den
bifogade filen Kommun Moratorium för 5G.

Frank Clegg, och tidigare chef för Microsoft i Kanada, med över 40 års erfarenhet
av trådlös kommunikation, sammanfattar farorna med 5G på ett utmärkt sätt i sitt
inlägg ”5g Wireless is not safe”.
Anhåller om att samtliga anställda inom kommunen får ta del av ovan stående
information samt kräver att berörda politiker omedelbart inför ett Moratorium för
utrullningen av 5G inom kommunen med omtanken om kommuninnevånarnas
hälsa, försiktighetsprincipen samt ovan presenterade forskningserfarenheter som
grund.

Vägeröd den 18/4 2021
Björn Martén
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Svar på medborgarförslag - Skapa en sammankopplande länk till
motionsspåret - sträcka mellan Stångenässkolan och Kvarnens förskola,
Brastad
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i Brastad och
gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m. Det föreslås även ett
enklare ute gym.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser anläggandet av en eventuell sammanhållande markstig
som en naturlig komplettering, och delvis fortsättning på ett mycket välbesökt och populärt
gångstråk. Man avser därför att i sin kommande planering beakta möjligheten och
förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som föreslås i medborgarförslaget.
Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är dock i dagsläget osäkert.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett eventuellt ute
gym i området kring Stångenäsvallen för färdigställande under 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen generellt
positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock förutsätter såväl
anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att ekonomiska resurser för uppdraget
kan avsättas i aktuell budget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-18
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget för
färdigställande när ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i investeringsbudgeten.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-18

LKS 2021-000093

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om en sammanhållande länk till
motionsspår i Brastad
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i
Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m.
Det föreslås även ett enklare ute gym.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser anläggandet av en eventuell sammanhållande
markstig som en naturlig komplettering, och delvis fortsättning på ett mycket
välbesökt och populärt gångstråk. Man avser därför att i sin kommande planering
beakta möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som
föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är
dock i dagsläget osäkert.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen för färdigställande under 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget för
färdigställande när ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i
investeringsbudgeten.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås en sammanhållande länk till motionsspåret i
Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis som är ca 200 m.
Det föreslås även ett enklare ute gym.
Förvaltningens synpunkter
I medborgarförslaget framförs önskemål om en sammanhållande länk till
motionsspåret i Brastad och gäller sträckan Stångenässkolan och Kvarnens dagis
som är ca 200. Motionsspåret benämns ofta SAIS-spåret. I medborgarförslaget
föreslås även ett enklare ute gym.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är det tänkta området kommunal mark
vilket underlättar för bygge av en enklare markstig. Förvaltningen ser anläggandet
av en eventuell sammanhållande markstig som en naturlig komplettering, och
delvis fortsättning på ett mycket välbesökt och populärt gångstråk som tidigare
färdigställts av ideella krafter genom SAIS organisation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser därför att i sin kommande planering beakta
möjligheten och förutsättningarna att anlägga en markstig liknande det som
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föreslås i medborgarförslaget. Om, och när, en eventuell markstig kan byggas, är
dock i dagsläget osäkert.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar vidare att man även kan planera för ett
eventuellt ute gym i området kring Stångenäsvallen. Detta dock under förutsättning
att, och om, ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.
Denna del av medborgarförslaget kräver dock en vidare utredning och planering.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen
generellt positivt på medborgarförslaget, speciellt gällande en markstig. Dock
förutsätter såväl anläggande av en markstig som ett eventuellt ute gym att
ekonomiska resurser för uppdraget kan avsättas i aktuell budget.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Svar på medborgarförslag - utomhusbana för motionssimning
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en utomhusbana för
motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet eller Långevik, avgränsad så
att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så att fritidsbåtar inte kör för nära. Denna
bana ska även vara bevakad av badvakt.
Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av pandemin
och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med reguljärt motionssim
i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med att hamna i strömt vatten och
komma för nära fritidsbåtar.
Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren, och att
medborgarförslaget är skrivet då simhallen var stängd på grund av pandemin, gör
förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är aktuellt längre då
Gullmarsbadet numer åter är öppet.
Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en kommun som
Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil, att kunna erbjuda
kommuninvånare och besökande en simbana i havet. Kommunstyrelseförvaltningen har
därför varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande
förutsättningarna för att eventuellt anlägga en simbana utomhus.
Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över möjligheterna för
anläggande av en simbana i havet. Ett genomförande förutsätter dock sannolikt en eller flera
föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel och underhåll.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-23
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget under
förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa de praktiska och ekonomiska
frågeställningar som tas upp i tjänsteskrivelsen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C
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Datum
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2021-11-23

LKS 2021-000186

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om en utomhusbana för
motionssimning
Sammanfattning
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet
eller Långevik, avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så
att fritidsbåtar inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt.
Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.
Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren,
och att medborgarförslaget är skrivet då simhallen var stängd på grund av
pandemin, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.
Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil,
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med
samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för
att eventuellt anlägga en simbana utomhus.
Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Ett genomförande förutsätter
dock sannolikt en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel
och underhåll.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget
under förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa de praktiska och
ekonomiska frågeställningar som tas upp i tjänsteskrivelsen.
Ärendet
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en avgränsad
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet
eller Långevik. Banan ska vara bevakad av badvakt.
Förvaltningens synpunkter
I ett medborgarförslag 2021-04-13 föreslås att kommunen anlägger en
utomhusbana för motionssimning över sommaren, till exempel vid Gullmarsbadet
eller Långevik, avgränsad så att det inte kommer in brännmaneter och utmärkt så
att fritidsbåtar inte kör för nära. Denna bana ska även vara bevakad av badvakt.
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Man skriver i medborgarförslaget att Gullmarsborgs simhall är stängd på grund av
pandemin och att vanligt bad vid stranden eller från brygga inte kan jämföras med
reguljärt motionssim i simhall. Detta på grund av brännmaneter och riskerna med
att hamna i strömt vatten och komma för nära fritidsbåtar.
Då förslagsställaren förslår en utomhusbana för motionssimning över sommaren,
och att medborgarförslaget är skrivet mitt under pandemin då simhallen var
stängd, gör förvaltningen bedömningen att behovet/förslaget eventuellt inte är
aktuellt längre då Gullmarsbadet numer åter är öppet.
Oavsett konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att det är intressant för en
kommun som Lysekil med sitt geografiska kustnära läge, och med sin marina profil,
att kunna erbjuda kommuninvånare och besökande en simbana i havet.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen och fritidsenheten gällande förutsättningarna för att eventuellt
anlägga en simbana utomhus.
I det arbetet behöver man ta ställning till utförandet, hur lång respektive bred
simbanan ska vara, regelverk som beskriver avlysning av vattenområde, eventuell
finansiering mm. Anläggande och underhåll av en simbana kräver också vissa
anläggnings- och underhållskostnader.
Berörda förvaltningar avser att under våren 2022 förutsättningslöst se över
möjligheterna för anläggande av en simbana i havet. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår därför kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget. Detta under förutsättning att berörda förvaltningar lyckas lösa
de praktiska och ekonomiska frågeställningarna. Detta förutsätter dock sannolikt
en eller flera föreningar som vill medverka med badvakter, skötsel och underhåll.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
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Svar på medborgarförslag om att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan
Götene - Lysekil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan Götene – Lysekil
och att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva denna fråga tillsammans med Västra
Götalandsregionen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket gällande hur de generellt ser på frågor
gällande ändring av vägnummer och liknande, samt förutsättningarna för en sådan process.
Det framkom då att Trafikverket planerar att eventuellt ändra/flytta vägbenämningen på den
del av nuvarande riksväg 44 som löper mellan Råsserödsmotet genom Uddevalla tunnlarna
till/från Torp köpcenter, den så kallade tunnelmotorvägen. Istället kommer väg 678 som
löper sydväst om Uddevalla mellan moten Råsseröd och Lerbo (vid E6) att döpas om till Rv
44. Detta efter att den planerade ombyggnationen (2+1 väg och mittseparering) av 678:an är
klar.
Den nuvarande väg 44 genom Uddevalla, tunnelmotorvägen, kommer då att få en tresiffrig
numrering. Denna process befinner sig dock än så länge enbart i ett planeringsstadium.
Enligt Trafikverket är det för närvarande inte aktuellt att överväga en nummerändring enligt
medborgarförslaget. Förvaltningen menar därför att det inte är meningsfullt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att driva frågan om förlängning av Rv 44 som föreslås i
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-13
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum
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2021-12-13

LKS 2021-000134

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på medborgarförslag om att väg 44 förlängs till att
omfatta sträckan Götene – Lysekil
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan Götene –
Lysekil och att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva denna fråga tillsammans
med Västra Götalandsregionen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket gällande hur de generellt ser på
frågor gällande ändring av vägnummer och liknande, samt förutsättningarna för en
sådan process.
Det framkom då att Trafikverket planerar att eventuellt ändra/flytta
vägbenämningen på den del av nuvarande riksväg 44 som löper mellan
Råsserödsmotet genom Uddevalla tunnlarna till/från Torp köpcenter, den så
kallade tunnelmotorvägen. Istället kommer väg 678 som löper sydväst om
Uddevalla mellan moten Råsseröd och Lerbo (vid E6) att döpas om till Rv 44. Detta
efter att den planerade ombyggnationen (2+1 väg och mittseparering) av 678:an är
klar.
Den nuvarande väg 44 genom Uddevalla, tunnelmotorvägen, kommer då att få en
tresiffrig numrering. Denna process befinner sig dock än så länge enbart i ett
planeringsstadium.
Enligt Trafikverket är det för närvarande inte aktuellt att överväga en
nummerändring enligt medborgarförslaget. Förvaltningen menar därför att det inte
är meningsfullt att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva frågan om förlängning
av Rv 44 som föreslås i medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslås att väg 44 förlängs till att omfatta sträckan Götene –
Lysekil och att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva denna fråga tillsammans
med Västra Götalandsregionen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket gällande hur de generellt ser på
frågor gällande ändring av vägnummer och liknande, samt förutsättningarna för en
sådan process.
Det framkom då att Trafikverket planerar att eventuellt ändra/flytta
vägbenämningen på den del av nuvarande riksväg 44 som löper mellan
Råsserödsmotet genom Uddevalla tunnlarna till/från Torp köpcenter, den så
kallade tunnelmotorvägen. Istället kommer väg 678 som löper sydväst om
Uddevalla mellan moten Råsseröd och Lerbo (vid E6) att döpas om till Rv 44. Detta
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efter att den planerade ombyggnationen (2+1 väg och mittseparering) av 678:an är
klar.
Den nuvarande väg 44 genom Uddevalla, tunnelmotorvägen, kommer då att få en
tresiffrig numrering. Denna process befinner sig dock än så länge enbart i ett
planeringsstadium.
Enligt Trafikverket är det för närvarande inte aktuellt att överväga en
nummerändring enligt medborgarförslaget. Förvaltningen menar därför att det inte
är meningsfullt att kommunstyrelsen får i uppdrag att driva frågan om förlängning
av Rv 44 som föreslås i medborgarförslaget.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilaga
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
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2022-01-26

Dnr 2021-000359

Svar på motion från Daniel Arwidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk
Sammanfattning
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt tillsätter
personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 99 att remittera motionen till
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, men inte till socialnämnden eftersom de inte
längre handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i lagen om
underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från välfärdssystemen
(underrättelselagen).
Arbetslivsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att de har inlett ett arbete med FUThandläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden.
Arbetslivsförvaltningen planerar i budget 2022 att utöka del av tjänst för denna typ av
handläggning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 114 med tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 99
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD): Bifall till förvaltningens förslag.
Christina Gustavsson (S): Ändringsförslag, att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Daniel Arvidssons förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Daniel Arvidssons förslag.
Nej-röst för Christina Gustavssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 4 nej-röster och 1 ledamot som avstår beslutar kommunstyrelsen med
ordförandes utslagsröst att bifalla Christina Gustavssons förslag.

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Ledamöter
Jan-Olof Johansson

2022-01-26

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Maria Granberg

MP

Nej
X
X

Kristian Fred

M

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

Yngve Berlin
Summa

Avstår

K

X
4

4

1

Reservation
Daniel Arvidsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-05

LKS 2021-000359

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert
mari-louise.dunert@lysekil.se

Svar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - utredare för
bidragsfusk
Sammanfattning
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 99 att remittera motionen till
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, men inte till socialnämnden eftersom
de inte längre handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från
välfärdssystemen (underrättelselagen).
Arbetslivsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att de har inlett ett arbete med
FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa
ärenden. Arbetslivsförvaltningen planerar i budget 2022 att utöka del av tjänst för
denna typ av handläggning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ärendet
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare.
Förvaltningens synpunkter
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-15, § 99 att remittera motionen till
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, men inte till socialnämnden eftersom
de inte längre handlägger ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.
Utbildningsnämnden 2021-11-01, § 114 föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Av de bidrags- och ersättningsformer som räknas upp i motionen är det endast
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd som direkt handläggs av kommunen.
Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar
kommunernas socialtjänst.
Arbetslivsförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att de har inlett ett arbete med
FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa
ärenden. Arbetslivsförvaltningen planerar i budget 2022 att utöka del av tjänst för
denna typ av handläggning.
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Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning i sak än vad som
framförs i arbetslivsförvaltningens remissvar.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-11-01, § 114 med tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 99
Motion
Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
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20210816
Motion till Lysekils Kommunfullmäktige.
Motion Sverigedemokraterna Lysekil
Utredare för bidragsfusk
Då bidragsfusket sprider sig som en löpeld genom hela vårt land anser vi att det är av yttersta vikt
att vår lilla kommun ligger i framkant för att beivra detta i möjligaste mån.
Det finns i dag personer i vår kommun som försörjs av bidrag utan att bidra. Det är kutym att skiljas
så att en av parterna, oftast kvinnan kan åtnjuta Sveriges generösa bidragssystem. Exempelvis, åka
på semester till sitt hemland, där man äger en fastighet för att då ”hyra” ut sin bostad i andra hand.
Samtidigt som man då får försörjningsbidrag, hyresbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag,
flerbarnsbidrag, och underhållsbidrag.

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil
Att: Kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att
skattemedel ej utgår till bidragsfuskare.
Denna åtgärd bör åvila socialförvaltningen samt arbetslivsförvaltningen.

Sverigedemokraterna Lysekil
Daniel Arwidsson

: MM201708a_rev01

1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

UBN § 114

2021-11-01

Dnr 2021-000407

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för
bidragsfusk
Sammanfattning
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare.
Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar
kommunernas socialtjänst.
FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället
genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten
ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för
ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har inlett ett arbete med FUThandläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden.
Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst för denna typ av
handläggning.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Janson (LP), Per Tengberg LP och Magnus Elisson (SD): Bifall till
förvaltningens förslag.
Agneta Blomqvist (S): Avslag på förvaltningens förslag, ändringsförslag att
motionen ska anses vara besvarad.
Håkan Smedja (V): Bifall till Agneta Blomqvist ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Jeanette Janson m.fl. förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst Jeanette Janson m.fl. förslag
Nej-röst till Agneta Blomqvist m.fl. förslag

Justerare
E-signering:
1D3E5CB1E54FEEAA74CEABD1B5F48BDAB9E634A690

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Sammanträdesprotokoll
Utbildningsnämnden

2021-11-01

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster beslutar utbildningsnämnden enligt förvaltningens
förslag.
Omröstningsbilaga
Ledamöter
Jeanette Janson

Parti

Ja

LP

X

Nej

Margareta Carlsson

S

X

Agneta Blomqvist

S

X

Leif Ström

L

X

Per Tengberg

LP

X

Håkan Smedja

V

Magnus Elisson

SD

Summa

Avstår

X
X
4

3

Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen
Reservation
Agneta Blomqvist (S): Anmäler skriftlig reservation mot bakgrund av att FUTlagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2020 samt att FUT-handläggning redan pågår
inom enheten för vägledning och stöd.
Håkan Smedja (V): Anmäler skriftlig reservation om att kommunen så fort som
möjligt tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej
utgår till bidragsfuskare kan enligt förvaltningen anses vara besvarad med
hänvisning till det arbete som pågår och den planering som finns om att utöka
arbetet med FUT–handläggning i budget 2022.
Vänsterpartiet anser att beslutet "Motionen kan anses var besvarad". Ofta känns om
något ganska luddigt och tråkigt. Men i de fall motionen påkallar åtgärder som
redan utförs. Är det det eller avslag som är lämpligt.
Motionens sakfråga är något vi inte motsätter oss. Kommunen ska naturligtvis inte
göra felaktiga utbetalningar. Begreppet FUT måste innefatta alla fel. I motionen är
allt fokus på bidrags fusk. Undersökningar visar att det även sker fel där människor
som har rätt till bidrag. Inte får det.

Justerare
E-signering:
1D3E5CB1E54FEEAA74CEABD1B5F48BDAB9E634A690

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-10-19

UBN 2021-000407

Arbetslivsförvaltningen
Per-Henrik Larsson
per-henrik.larsson@lysekil.se

Remissvar på motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare
för bidragsfusk
Sammanfattning
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare.
Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar
kommunernas socialtjänst.
FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället
genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten
ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för
ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har inlett ett arbete med FUThandläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda dessa ärenden.
Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst för denna typ av
handläggning.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Ärendet
I en motion föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare. Förvaltningen utreder frågan och lämnar svar på motionen.
Förvaltningens synpunkter
I motionen föreslår Daniel Arvidsson (SD) att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare. Denna uppgift bör åvila socialförvaltningen samt
arbetslivsförvaltningen.
Av de bidrags- och ersättningsformer som räknas upp i motionen är det endast
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd som direkt handläggs av kommunen.
Ekonomiskt bistånd är ett stöd som en person kan söka från sin kommun om denne
har problem att försörja dig själv och sin familj. Ekonomiskt bistånd består av
försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Lagstiftning gällande
ekonomiskt bistånd finns i socialtjänstlagen.
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Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i bidragsbrottslagen 2007:612 och i
lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar (FUT) från
välfärdssystemen (underrättelselagen). Ändringarna innebär bland annat att
underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar nu även omfattar
kommunernas socialtjänst.
Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd kostar årligen skattebetarna över en
halv miljard kronor, enligt delegationen för korrekta utbetalningar från
välfärdssystemen. Fler och fler kommuner förstärker sitt arbete med FUThandläggningen där fokus ligger både på förebyggande arbete och kontroller för att
systematiskt motverka felaktiga utbetalningar.
Arbetslivsförvaltningen i Lysekils kommun har också sedan lagen infördes påbörjat
ett arbete med FUT-handläggning främst genom den arbetsledande funktionen
förste socialsekreterare. Ett FUT-ärende kan innebära ett förhållandevis
omfattande arbete från det att anmälan och aktualisering sker tills ett ärende är
färdigutrett och beslut om att återkräva utbetalt bistånd samt polisanmälan av
bidragsbrottet genomförts.
Under senaste året har ca ett tiotal FUT-ärenden aktualiserats där handläggningen
påverkat fortsatt utbetalt försörjningsstöd. Exempel på ärenden är personer som
har; fler bankkonton i olika banker, arbetat utan anställningsavtal eller får
ersättning via checkar, inte uppgett tillgångar (tex en fastighet), en annan
familjebild än vad denne uppgett, hyrt ut i andra hand. Ett genomsnittligt
försörjningsstödsärende innebär ca 7 500 kr per hushåll och månad vilket medför
att ett 10-tal försörjningsstödsärenden förväntas motsvara ca 900 tkr på årsbasis.
FUT-handläggning förväntas skapa ett mervärde för organisationen och samhället
genom att förebyggande arbete innebär minskad belastning på verksamheten
ekonomiskt bistånd samt att det samhällssystem för bistånd som finns till stöd för
ekonomiskt utsatta personer värnas. Förvaltningen har därmed redan inlett ett
arbete med FUT-handläggning och ser behovet av en utökad resurs för att utreda
dessa ärenden. Förvaltningen planerar därför att i budget 2022 utöka del av tjänst
för denna typ av handläggning.
Motionen, om att ”kommunen så fort som möjligt tillsätter personal vars uppgift
ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till bidragsfuskare” kan enligt
förvaltningen anses vara besvarad med hänvisning till det arbete som pågår och den
planering som finns om att utöka arbetet med FUT–handläggning i budget 2022.

Per-Henrik
Förvaltningschef
Bilagor
LKF 2021-09-15, § 99 – Motion från Daniel Arvidsson (SD) – Utredare för
bidragsfusk
Motion från Daniel Arvidsson (SD) – Utredare för bidragsfusk
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Arbetslivsförvaltningen
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§ 99

2021-09-15

Dnr 2021-000359

Motion från Daniel Arvidsson (SD) - Utredare för bidragsfusk
Sammanfattning
Daniel Arwidsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen så fort som möjligt
tillsätter personal vars uppgift ska vara att säkerställa att skattemedel ej utgår till
bidragsfuskare.
Beslutsunderlag
Motion 2021-08-16
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och
utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen
Utbildningsnämnden

Justerare
E-signering:
764C60B73E05FF82D70FB95159BA0A33F9317241E9

Utdragsbestyrkande

1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

§ 21

2022-01-26

Dnr 2021-000069

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arvidsson (SD) m.fl. Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arvidsson (SD) har i en motion föreslagit att vid
nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom ett språktest i
svenska språket, att det motsvarar den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal
inom äldreomsorgen.
Motionen har varit på remiss hos socialnämnden som har beslutat att ge socialförvaltningen i
uppdrag att ta fram en plan för språkplan vid anställning av medarbetare inom
socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 88
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 23
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD), Ulf Hanstål (M) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens
förslag.
Christina Gustavsson (S): Ändringsyrkande, att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Daniel Arvidssons m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-05

LKS 2021-000069

Avdelningen för verksamhetsstöd
Mari-Louise Dunert ,
mari-louise.dunert@lysekil.se

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel
Arvidsson (SD) m fl - Inför språkkrav vid anställning av
personal inom vårdomsorgen
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arvidsson (SD) har i en motion föreslagit
att vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom
ett språktest i svenska språket, att det motsvarar den nivå som Socialstyrelsen
rekommenderar för personal inom äldreomsorgen.
Motionen har varit på remiss hos socialnämnden som har beslutat att ge
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för språkplan vid anställning av
medarbetare inom socialförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ärendet
Christoffer Zakariasson (SD) och Daniel Arvidsson (SD) med flera, har i en motion
föreslagit att vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå
genom ett språktest i svenska språket, att det motsvarar den nivå som
Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom äldreomsorgen. Det innebär
godkänd kurs i svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet eller svenska 1
som andra språk eller motsvarande utbildning. Ett godkänt språktest ska uppvisas
vid anställning.
Förvaltningens synpunkter
Motionen har varit på remiss hos socialnämnden som har beslutat att ge
socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för språkplan vid anställning av
medarbetare inom socialförvaltningen.
Socialförvaltningens skriver i sin tjänsteskrivelse att man vid nyanställning gör en
telefonintervju och förvaltningen går inte vidare med kandidater som inte har
tillräckliga språkkunskaper för att göra sig förstådda via telefon och inte förstår de
frågor som ställs. Kandidater som klarar telefonintervjun går vidare för en
personlig intervju med ansvarig enhetschef där det då framgår tydligare om språket
håller för en anställning eller ej.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning i sak än vad som
framförs i socialförvaltningens remissvar.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Mari-Louise Dunert
Kommunsekreterare
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Bilagor
Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-09-27, § 88
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-09
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-02-10, § 23
Motion
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Motionärerna
Socialnämnden

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 2/2

2021-01-25
Motion Sverigedemokraterna Lysekil till Kommunfullmäktige Lysekil
Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen.
Inom omsorgen är det viktigt att man kan kommunicera med både brukare och kollegor i
både tal och skrift. När det finns brister i språket kan detta få förödande konsekvenser. Då
personal ej kan förstå journalanteckningar eller brukare. Det har visat sig nu om inte annat
under rådande pandemi att otillräckliga kunskaper i svenska språket kan vara direkt
livsavgörande i och med de restriktioner som tillkommit i det dagliga arbetet.
Detta är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten både vid delegering av medicin och
dokumentation. Bristande språkkunskaper ökar även belastningen för övrig personal. Även
nationellt har Inspektionen för vård och omsorg påtalat och larmat flera gånger om
bristfälliga språkkunskaper.
Flera åtgärder måste vidtas för kompetenshöjning och goda kunskaper i svenska språket är då
ett av det viktigaste verktygen. Med goda kunskaper i svenska språket underlättas även
vidare kompetenshöjning. Kommunen bör därför införa språktest för befintlig personal, vid
nyanställningar samt vikarier inom vårdomsorgen.

Därför föreslår Sverigedemokraterna Lysekil
Att: Vid nyrekrytering av personal inom vårdomsorgen ska det klart framgå genom ett språktest i
svenska språket, ska motsvara den nivå som Socialstyrelsen rekommenderar för personal inom
äldreomsorgen. Det innebär godkänd kurs i svenska 1 inom gymnasiegemensamma programmet
eller svenska 1 som andra språk eller motsvarande utbildning. Ett godkänt språktest ska uppvisas
vid anställning.
Därför yrkas följande:
Att: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett obligatoriskt språktest
enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning.
Att: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett språklyft vid behov efter
genomgånget språktest.

D: MM201708a_rev01

Christoffer Zakariasson
Daniel Arwidsson
Magnus Elisson
Tommy Westman
Sverigedemokraterna Lysekil

D: MM201708a_rev01
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Dnr 2021-000069

Motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel Arwidsson (SD) m fl Inför språkkrav vid anställning av personal inom vårdomsorgen
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, Daniel Arwidsson, Tommy Westman och Magnus Elisson,
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att införa språkkrav vid anställning
av personal inom vårdomsorgen.
Beslutsunderlag
Motion 2021-01-25
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden och
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Motionärerna
Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2021-09-27

Dnr 2021-000128

Svar på remitterad motion från Christoffer Zakariasson (SD), Daniel
Arwidsson (SD) m fl - Inför språkkrav vid anställning av personal inom
vårdomsorgen
Sammanfattning
Den remitterade motionen behandlades på socialnämndens sammanträde
2021-04-28, § 38. Socialnämnden beslutade att återremittera förvaltningens svar för
att få mer information om språkkrav på fler anställda grupper, till exempel
timanställningar och nyanställningar, då det framkom på mötet att vikarier inte
innefattas av språkkravet.
Under 2020 genomfördes ett arbete gällande kompetens och titulatur inom
avdelningen för vård och omsorg och där ett av baskraven för att bli anställd som
undersköterska är godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 (100
poäng). Detta har förhandlats med berört fackförbund och tillämpas från och med
februari 2021.
Inom kommunen förs en dialog kring att gå med i Vård och omsorgscollege. Detta
kommer ytterligare att stärka kvaliteten på genomgångna utbildningar samt öka
samverkan mellan, skola, arbetsliv och fackförbund. Inom vård och omsorgscollege
finns utbildning till språkstödjare som arbetsgivarna kan använda i syfte att
ytterligare stödja språkutveckling på redan anställd personal.
I dagsläget studerar ett antal personer omvårdnadsprogrammet, via
Äldreomsorgslyftet, några av dessa har extra svenskundervisning just för att nå
godkänt betyg i svenska 1 /svenska som andraspråk 1 i syfte att erhålla en
anställning som undersköterska.
Vid nyanställning, gäller samtliga anställningsformer, sker en telefonintervju där
verksamheten ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper
för att göra sig förstådda via telefon och inte förstår de frågor som ställs. Därefter
skickas kandidater för personlig intervju med ansvarig enhetschef där det då
framgår tydligare om språket håller för en anställning eller ej. Utöver detta så har
sedan kandidaterna introduktion där medarbetare som ansvarar för introduktionen
signalerar till chef om hen inte kan göra sig förstådd eller förstår de instruktioner
som ges.
Likaså har verksamheten informationstillfällen där också språkbrister kan
upptäckas och där man ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga
kunskaper i språket för att kunna ta till sig den information som ges.
Verksamheten har inga språktester – vilket kan övervägas att införas utifrån att
kandidater kan göra sig förstådda i mötet med människor och vanliga samtal men
det visar sig sedan att delar av innebörden i det som sagts inte har uppfattats
korrekt. Verksamheten har undersökt hur andra kommuner inom Fyrbodal gör och
det finns idag ingen kommun inom Fyrbodal som har språktest.
Borås stad har infört språktest och deras kandidater går igenom ett så kallat
språktest genom att det görs en sammanlagd bedömning av hur deras språk är

Justerare
E-signering:
1EBC0F3AC69E325954C6A2A3E5DBE1E7E1D2DDD15C

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2021-09-27

under intervjun samt att de ska fylla i en skriftlig del. Skrivtestet består av att
vårdrelaterade frågor kopplade till en genomförandeplan.
Den skriftliga delen vävs samman med deras språkliga prestation som de levererar
under intervjun för att sedan göra en bedömning utefter en lathund som är
framtagen efter en europeiska språkskala. Medarbetare och chefer inom Borås stad
har gått utbildning i Vård- och omsorgscollege regi för att kunna tillämpa och arbeta
med språktest. Språkombudsutbildningen omfattar 6 heldagar och kostar förutom
arbetstiden 11 500 kr ex moms per person.
Införandet av språktest beräknas kosta 100 tkr i en uppstart för utbildning och
arbetstid.
Ansökan om att gå med i Vård- och omsorgscollege är under arbete och när denna
godkänts blir utbildningen till språkombud tillgänglig för verksamheten.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 38
Svar på motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Gustavsson (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Tilläggsförslag
Socialnämnden har på sammanträdet föreslagit att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en plan angående språkkrav vid anställning av medarbetare inom
socialförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden om ställer sig bakom tilläggsförslaget och finner
att nämnden ställer sig bakom tilläggsförslaget
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att motionens anses med ovanstående redogörelse vara
besvarad.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram en plan angående språkkrav vid
anställning av medarbetare inom socialförvaltningen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningen
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Socialförvaltningen
Johanna Eklöf,0523 - 61 33 38
johanna.eklof@lysekil.se

Svar på motion
Sammanfattning
Under 2020 genomfördes ett arbete gällande kompetens och titulatur inom
avdelningen för vård och omsorg och där ett av baskraven för att bli anställd som
undersköterska är godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 (100
poäng). Detta har förhandlats med berört fackförbund och tillämpas from februari
2021.
Inom kommunen förs i skrivande stund en dialog kring att gå med i Vård och
omsorgscollege. Detta kommer ytterligare att stärka kvaliteten på genomgångna
utbildningar samt öka samverkan mellan, skola, arbetsliv och fackförbund. Inom
vård och omsorgscollege finns utbildning till språkstödjare som arbetsgivarna kan
använda i syfte att ytterligare stödja språkutveckling på redan anställd personal.
I dagsläget studerar ett antal personer omvårdnadsprogrammet, via
Äldreomsorgslyftet, några av dessa har extra svenskundervisning just för att nå
godkänt betyg i svenska 1 /svenska som andraspråk 1 i syfte att erhålla en
anställning som undersköterska.
Vid nyanställning, gäller samtliga anställningsformer, sker en telefonintervju där
verksamheten ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga
språkkunskaper för att göra sig förstådda via telefon och inte förstår de frågor som
ställs. Därefter skickas kandidater för personlig intervju m ed ansvarig enhetschef
där det då framgår tydligare om språket håller för en anställning eller ej. Utöver
detta så har sedan kandidaterna introduktion där medarbetare som ansvarar för
introduktionen signalerar till chef om hen inte kan göra sig förstådd eller förstår de
instruktioner som ges.
Likaså har verksamheten informationstillfällen där också språkbrister kan
upptäckas och där man ej går vidare med kandidater som inte har tillräckliga
kunskaper i språket för att kunna ta till sig den information som ges.
Verksamheten har inga språktester – vilket kan övervägas att införas utifrån att
kandidater kan göra sig förstådda i mötet med människor och vanliga samtal men
det visar sig sedan att delar av innebörden i det som sagts inte har uppfattats
korrekt. Verksamheten har undersökt hur andra kommuner inom Fyrbodal gör och
det finns idag ingen kommun inom Fyrbodal som har språktest.
Borås stad har infört språktest och deras kandidater går igenom ett så kallat
språktest genom att det görs en sammanlagd bedömning av hur deras språk är
under intervjun samt att de ska fylla i en skriftlig del. Skrivtestet består av att
vårdrelaterade frågor kopplade till en genomförandeplan. Den skriftliga delen vävs
samman med deras språkliga prestation som de levererar under intervjun för att
sedan göra en bedömning utefter en lathund som är framtagen efter en europeiska
språkskala. Medarbetare och chefer inom Borås stad har gått utbildning i Vård- och
omsorgscollege regi för att kunna tillämpa och arbeta med språktest.
Språkombudsutbildningen omfattar 6 heldagar och kostar förutom arbetstiden
11 500 kr ex moms per person.
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Införandet av språktest beräknas kosta 100 tkr i en uppstart för utbildning och
arbetstid.
Ansökan om att gå med i Vård- och omsorgscollege är under arbete och när denna
godkänts blir utbildningen till språkombud tillgänglig för verksamheten.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att motionens anses med ovanstående redogörelse vara
besvarad.

Eva Andersson
Förvaltningschef

Johanna Eklöf
Avdelningschef VoO

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000163

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad av
Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av Brastads
sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en översyn av golv i
sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till utbildningsnämnden
gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen med plats för kaféteria samt plats
för ungdomsgård”
Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att det som framförs i motionen är en
viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i
Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle därför vara positivt för lokalsamhället.
Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bild.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen har utbildningsnämnden idag (2022-01-19)
fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge nämnden i uppdrag, att utifrån
ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i
Brastadområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och föreslår därför, i
likhet med utbildningsnämndens beslut, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
ge utbildningsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för tillskapandet av en
mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. Detta uppdrag genomförs lämpligen i
samråd med samhällsbyggnadsnämnden som därför också föreslås få detta uppdrag av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 5
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 216
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Arvidsson (SD): Ändringsförslag, kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att ge utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa en
mötesplats vid Brastad sporthall.
Ulf Hanstål (M) och Yngve Berlin (K): Bifall till Daniel Arvidssons förslag.
Christina Gustavsson (S): Ändringsförslag, kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta att ge utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att utifrån

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Utdragsbestyrkande

2 (3)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2022-01-26

ett brett perspektiv, skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, uppdraget
redovisas under 2022. Finansieringen sker genom investeringsbudgeten och driftsbudgeten
för 2023.
Jan-Olof Johansson (S) och Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat
enligt Jan-Olof Johanssons förslag.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att Jan-Olof Johanssons förslag är huvudförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Christina Gustavssons och Daniel Arvidssons förslag ställs mot varandra för att utse
motförslag till huvudförslaget.
Jan-Olof Johanssons förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till
motförslag.
Ja-röst för Jan-Olof Johanssons förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunstyrelsen utser till motförslag.
Ordförande ställer Christina Gustavssons och Daniel Arvidssons förslag och finner att
kommunstyrelsen utser Daniel Arvidssons förslag som motförslag till huvudförslaget.
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster för Jan-Olof Johanssons förslag och 3 nej-röster för Daniel Arvidssons
beslutar kommunstyrelsen bifalla Jan-Olof Johanssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S
X

Nej

Maria Granberg

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Ulf Hanstål

M

X

Daniel Arvidsson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

6

Justerare
E-signering:
3EF73B10CFB4212BC568EFA2D769F093ED26B4EF4C

Avstår

3

Utdragsbestyrkande

3 (3)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

2022-01-26

Reservation
Daniel Arvidsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad
med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna
för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet, uppdraget redovisas under
2022.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”
Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att det som framförs i
motionen är en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser
för unga i Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle därför vara positivt för
lokalsamhället. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bild.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen har utbildningsnämnden idag
(2022-01-19) fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
nämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att
skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och föreslår
därför, i likhet med utbildningsnämndens beslut, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för
tillskapandet av en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. Detta uppdrag
genomförs lämpligen i samråd med samhällsbyggnadsnämnden som därför också
föreslås få detta uppdrag av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett
perspektiv, utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i
Brastadområdet, uppdraget redovisas under 2022.
Ärendet
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 §216 att remittera ärendet till
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”.
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Förvaltningens synpunkter
Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att i grunden lyfter motionen
en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i
Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället.
För att möta behov av mötesplatser av social karaktär (med möjlighet för olika slags
aktiviteter) kan olika typer av lösningar för öppen ungdomsverksamhet fungera.
Det är dock viktigt att det finns krav på en tydlig ledning och struktur, ekonomisk
hållbarhet, en kunskapsbaserad verksamhetsplan och en långsiktighet för att det
ska ges en realistisk möjlighet att arbeta främjande och förebyggande. Risken är
annars att det enbart blir en öppen lokal som bemannas sporadiskt utifrån att
fungera som en ”värmestuga” och kiosk för unga, vilket riskerar att bli
kontraproduktivt och en negativ mötesplats.
Olika ungdomsgrupper och generationer har olika intressen och preferenser.
Öppen ungdomsverksamhet ska bygga på delaktighet, inkludering och ett socialt
värde i de aktiviteter som erbjuds. Det är därför centralt att kunna visa på olika
möjligheter i verksamheten. Ungdomsgårdens lokaler måste rymma ett brett utbud.
Detta för att kunna inspirera och fungera som utgångspunkt för olika aktiviteter
och på så sätt bli en gemensam mötesplats för unga.
Att hitta samverkansmöjligheter mellan föreningsliv och kommun för att möta det
identifierade behovet (kopplat till den aktuella motionen) är ett både rimligt och
troligtvis positivt alternativ. En sådan lösning skulle kunna vara aktuell om
föreningslivet är intresserade av detta och om ekonomiskt stöd kan ges av
kommunen. Detta skulle förhoppningsvis gynna samverkan mellan föreningar i
Brastad om det blir ett formulerat gemensamt åtagande.
Utbildningsförvaltningen menar i sin tjänsteskrivelse att det som framförs i
motionen är en viktig och efterfrågad verksamhet eftersom det saknas mötesplatser
för unga i Brastadområdet. Intentionen i motionen skulle därför vara positivt för
lokalsamhället. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bild.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen har utbildningsnämnden idag
(2022-01-19) fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge
nämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda förutsättningarna för att
skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsförvaltningens syn och föreslår
därför, i likhet med utbildningsnämndens beslut, att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige ge utbildningsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för
tillskapandet av en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet. Detta uppdrag
genomförs lämpligen i samråd med samhällsbyggnadsnämnden som därför också
föreslås få detta uppdrag av kommunfullmäktige.

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 2/3

Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2018-000163

Bilagor
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-01-19, § 5
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-01, § 216
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39
Motion
Beslutet skickas till
Motionären
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Utbildningsnämnden

UBN § 5

2022-01-19

Dnr 2021-000581

Remissvar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående
utbyggnad av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen med
plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”
Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet.
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att ge
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet,
uppdraget redovisas under 2022.
Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11
LKS 2021-12-01 § 216 – Remissvar på motion från Christoffer Zakariasson (SD)
angående utbyggnad av Brastad sporthall
Motion
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet,
uppdraget redovisas under 2022.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
E-signering:
B4C1E8758F42E471EF6125A0573700A0638914C0C3

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2022-01-11

UBN 2021-000581

Utbildningsförvaltningen
Katarina Andersson,
katarina.andersson3@lysekil.se

Remissvar gällande utbyggnad av idrottshallen med plats för
kaféteria samt plats för ungdomsgård
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 § 216 att remittera ärendet till
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”
Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet.
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att
ge utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet,
uppdraget redovisas under 2022.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge
utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet,
uppdraget redovisas under 2022.
Ärendet
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-12-17 föreslagit utbyggnad av
Brastads sporthall med plats för kaféteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golv i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 §216 att remittera ärendet till
utbildningsnämnden gällande punkt 1 i motionen ” Utbyggnad av idrottshallen
med plats för kaféteria samt plats för ungdomsgård”.
Förvaltningens synpunkter
Utbildningsnämnden anser att i grunden lyfter motionen en viktig och efterfrågad
verksamhet eftersom det saknas mötesplatser för unga i Brastadområdet.
Intentionen i motionen skulle vara positivt för lokalsamhället.
För att möta behov av mötesplatser av social karaktär (med möjlighet för olika slags
aktiviteter) kan olika typer av lösningar för öppen ungdomsverksamhet fungera.
Det är dock viktigt att det finns krav på en tydlig ledning och struktur, ekonomisk
hållbarhet, en kunskapsbaserad verksamhetsplan och en långsiktighet för att det
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ska ges en realistisk möjlighet att arbeta främjande och förebyggande. Risken är
annars att det enbart blir en öppen lokal som bemannas sporadiskt utifrån att
fungera som en ”värmestuga” och kiosk för unga, vilket riskerar att bli
kontraproduktivt och en negativ mötesplats.
Olika ungdomsgrupper och generationer har olika intressen och preferenser.
Öppen ungdomsverksamhet ska bygga på delaktighet, inkludering och ett socialt
värde i de aktiviteter som erbjuds. Det är därför centralt att kunna visa på olika
möjligheter i verksamheten. Ungdomsgårdens lokaler måste rymma ett brett utbud.
Detta för att kunna inspirera och fungera som utgångspunkt för olika aktiviteter
och på så sätt bli en gemensam mötesplats för unga.
Att hitta samverkansmöjligheter mellan föreningsliv och kommun för att möta det
identifierade behovet (kopplat till den aktuella motionen) är ett både rimligt och
troligtvis positivt alternativ. En sådan lösning skulle kunna vara aktuell om
föreningslivet är intresserade av detta och om ekonomiskt stöd kan ges av
kommunen. Detta skulle förhoppningsvis gynna samverkan mellan föreningar i
Brastad om det blir ett formulerat gemensamt åtagande.
För att kunna möjliggöra intentionen i motionen föreslås kommunfullmäktige att
ge utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv, utreda
förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastadområdet.
Uppdraget redovisas under 2022.

Lennart Olsson
Förvaltningschef

Katarina Andersson
Handläggare

Bilagor
LKS 2021-12-01 § 216 – Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående
utbyggnad av Brastad sporthall
Tjänsteskrivelse 2021-10-22
Motion från Christoffer Zakariasson
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen

§ 216

2021-12-01

Dnr 2018-000163

Svar på motion från Christoffer Zakariasson (SD) angående utbyggnad
av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att
återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för
barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på golvet i hallen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen 202011-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad.
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden
och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare
än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av
Brastad sporthall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om Brastad
sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då att dels göra underhåll av
ytskikt, bygga om apparat rum. dels att få med LEVA i Lysekil AB i en
solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet,
men behov och utformning av gymmet måste först utredas av fritidsenheten.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av
utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger
dem detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-15, § 39
Motion

Justerare
E-signering:
50E6ECF3840852F89B1AD8EF05180B50760D9E1905
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2021-12-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Christoffer Zakariasson (SD): Bifall till motionens förslag punkt 1 ”Utbyggnad av
idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats för ungdomsgård”.
Punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som
anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22.
Yngve Berlin (K) och Kristian Fred (M): Bifall till Christoffer Zakariassons förslag.
Jan-Olof Johanson (S): Att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats
för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022.
Ajournering
Mötet ajourneras under tiden 16.40-16.50
Beslutsgång
Ordförande ställer Christoffer Zakariassons m.fl. förslag mot Jan-Olof Johanssons
förslag i punkt 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan-olof Johanssons
förslag.
Omröstning begärs
Ja-röst till Christoffer Zakariassons m.fl. förslag.
Nej-röst till Jan-olof Johanssons förslag.
Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Jan-Olof
Johanssons förslag.
Ledamöter
Jan-Olof Johansson

Omröstningsbilaga
Parti
Ja
S

Nej
X

Emma Nohrén

MP

X

Ronald Rombrant

LP

X

Christina Gustavsson

S

X

Lars Björneld

L

X

Björn Martinsson

LP

X

Kristian Fred

M

X

Christoffer Zakariasson

SD

X

K

X

Yngve Berlin
Summa

3

Justerare
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Kommunstyrelsen

2021-12-01

Fortsatt beslutsgång
Ordförande frågar om punkt 2 gällande golvet i idrottshallen anses besvarad med
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22 och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt 2 anses besvarad med
hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till utbildningsnämnden gällande
punkt 1 i motionen ”Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt
plats för ungdomsgård” med återredovisning senast februari 2022.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att punkt 2 gällande golvet i
idrottshallen anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen
2021-10-22 och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att punkt
2 anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen 2021-10-22.
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare
E-signering:
50E6ECF3840852F89B1AD8EF05180B50760D9E1905

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-10-22

LKS 2018-000163

Avdelningen för verksamhetsstöd
Christian Martins,
christian.martins@lysekil.se

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Kommunstyrelsen behandlade motionen 2020-10-07 och beslutade att
återremittera ärendet för att undersöka möjligheten att skapa en attraktiv plats för
barn och ungdomar i Brastad och för ett klargörande av skicket på golvet i hallen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man anser att motionen i stort har
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Bland annat redogörs i tjänsteskrivelsen
2020-11-25 för diverse kompletteringar gällande golvet i hallen.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad.
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag bör ligga hos utbildningsnämnden
och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är dessutom avsevärt bredare
än att komplettera den aktuella motionen som primärt handlar om en utbyggnad av
Brastad sporthall.
Den vidtagna åtgärden i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, som
återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid användning,
skulle ha utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra
grunden för eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan
utvärdering har inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit
tvungna att prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat brandtekniska krav
som man enligt lag varit tvungna att åtgärda.
Fastighetsenheten har inte fått några indikationer från Fritidsenheten att golvet i
Brastad sporthall skulle vara sämre nu än tidigare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har som ambition att ta ett större grepp om
Brastad sporthall omkring 2023-2024. Målsättningen är då att dels göra underhåll
av ytskikt, bygga om apparat rum. dels att få med LEVA i Lysekil AB i en
solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell utbyggnad av gymmet,
men behov och utformning av gymmet måste först utredas av Fritidsenheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att ovanstående målsättning motiverar att
inte gå in och göra kortsiktiga lösningar om det inte föreligger något direkt problem
med golvet.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av
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utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger
dem detta uppdrag.
Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt
vad som anförts ovan under rubriken nuläge.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag, att utifrån ett brett perspektiv,
utreda förutsättningarna för att skapa en mötesplats för barn och unga i Brastad.
Uppdraget redovisas under 2022.
Ärendet
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslås en
översyn av golvet i sporthallen som motionären menar är halt med risk för skador.
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Kommunstyrelsen återremitterade ett tidigare förslag till motionssvar med
motiveringen att undersöka möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och
ungdomar i Brastad, och för ett klargörande av skicket på golvet i sporthallen. Vad
som i detta sammanhang avses med en attraktiv plats för barn och ungdomar är
oklart för såväl samhällsbyggnadsförvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen,
och blir därför en tolkningsfråga.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade återremissen 2020-12-17 och av
tjänsteskrivelsen 2020-11-25 framgår att man anser att motionen i den del som
berör tillbyggnad av bland annat kafeteria, redan delvis är besvarad genom
tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09—04. Den del som berör att
sportgolvet upplevs som halt, är besvarad genom samma tjänsteskrivelse, dock
enbart vad gäller att nya städrutiner införts. Därför har denna del kompletterats i
tjänsteskrivelsen 2020-11-25 med mer underlag enligt nedan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 att föreslå kommunfullmäktige
besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i
förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelseförvaltningen tolkar
samhällsbyggnadsnämndens beslut som att man menar att motionen i stort har
besvarats i tidigare tjänsteskrivelser. Kompletteringar gällande åtgärder för golvet
har gjorts i tjänsteskrivelsen 2020-11-25.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte
berört den del av återremissen från kommunstyrelsen som gäller att undersöka
möjligheten för att skapa en attraktiv plats för barn och ungdomar i Brastad.
Eventuellt beror detta på att ett sådant uppdrag mer naturligt bör ligga hos
utbildningsnämnden och inte hos samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget är
dessutom avsevärt bredare än att komplettera den aktuella motionen som primärt
handlar om en utbyggnad av Brastad sporthall.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2018-000163

Nuläge
Fastighetsenheten konstaterat att samtliga sporthallar har behov av en allmän
översyn vad gäller bland annat sportgolvens underhållsnivå. I Bottnahallen, som
har samma typ av sportgolv som i Brastad sporthall, var golvets status sådan att
akut åtgärd krävdes. Åtgärden har bestått i att lägga en sportgolvslack på trägolvet,
som återställer grepp för fotleder och ligament, dvs en ökad säkerhet vid
användning.
Denna åtgärd i Bottnahallen, att lägga en sportgolvslack på trägolvet, skulle ha
utvärderats under hösten/vintern 2020/2021, för att därefter utgöra grunden för
eventuella liknande åtgärder i Brastad sporthall. Någon sådan utvärdering har dock
inte utförts under 2021 vilket till stor del beror på att man varit tvungna att
prioritera andra underhållsåtgärder, bland annat utifrån brandtekniska krav som
man enligt lag varit skyldiga att åtgärda.
Kostnaden för lackering av golvytan i en fullstor hall är ca 150 tkr. Sportgolvet i
Brastad Sporthall bedöms, efter genomförd besiktning, inte vara lika akut som
Bottnahallens, men kommer likväl att åtgärdas i närtid. Åtgärden ligger med som
en av posterna i underhållsplanen. Fastighetsenheten följer i övrigt de
rekommenderade råden från ledande tillverkare vad gäller sportgolv enligt nedan:
•

Komfort - golvet måste vara skonsamt för utövaren så att inte kroppens
ligament och leder skadas.

•

Säkerhet - golvet får inte vara för halt eller för strävt. Bra fotfäste för
snabba och säkra förflyttningar.

•

Livslängd - ett nytt sportgolv är en stor investering och ska ha en lång
livslängd, lack enligt ovan bedöms ha en livslängd om ca 5–6 år, varefter
den måste förnyas.

•

Underhåll - golvet ska vara slitstarkt och vara enkelt att hålla rent.

Sammanfattande synpunkter
Det konstateras att samhällsbyggnadsförvaltningen framfört att man har som
ambition att ta ett större grepp om Brastad sporthall omkring 2023-2024. Detta
kommer i stort att ske inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplanen.
Målsättningen är då att dels göra underhåll av ytskikt, bygga om apparat-rum, samt
att få med LEVA i en solcellsanläggning. Det finns också planer på en eventuell
utbyggnad av gymmet, men behov och utformning av gymmet måste först utredas
av Fritidsenheten.
Kommunstyrelseförvaltningen menar, i likhet med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att ovanstående målsättning motiverar att inte gå in och göra kortsiktiga lösningar
om det inte föreligger något direkt problem med golvet i Brastad sporthall vilket det
enligt Fritidsenheten inte gör.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att återremissen om förutsättningarna för en
lokal ungdomsgård, kräver ytterligare utredning vilket bör ske gemensamt av
utbildnings- och samhällsbyggnadsförvaltningarna, och att kommunfullmäktige ger
dem detta uppdrag. Uppdraget bör kunna genomföras under sex månaders period.
Förvaltningen menar också att själva motionen sedan tidigare har besvarats enligt
vad som anförts ovan under rubriken nuläge.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

LKS 2018-000163

Karolina Samuelsson
Kommundirektör

Christian Martins
Administrativ chef

Bilagor
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-17, § 244 med bilagor
Motion
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 244

2020-12-17

Dnr SBN T-2020-326

Svar på motion avseende utbyggnad av Brastad sporthall
Sammanfattning
Christoffer Zakariasson, (SD) har i en motion 2018-08-10 föreslagit utbyggnad av
Brastad sporthall med plats för kafeteria och ungdomsgård. Vidare föreslår
motionären en översyn av golvet i sporthallen som menar att golvet är halt med risk
för skador.
Motionen, avseende den del som berör tillbyggnad av bl.a. kafeteria, är delvis
besvarad genom bilaga tjänsteskrivelse LKS 2018-000163, daterad 2020-09—04.
Motionen, avseende den del som berör att sportgolvet upplevs som halt, är besvarat
genom samma tjänsteskrivelse, dock enbart vad gäller att nya städrutiner införts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-11.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen
Fritidschef
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk chef
Fastighetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (32)

LYSEKILS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2018-03-15

§ 39
Motion om utbyggnad av Brastads sporthall
Dnr:

LKS 2018-163

Christoffer Zakariasson (SD) har i en motion 2018-03-08 föreslagit att kommunen ser
över möjligheten till en utbyggnad av Brastads sporthall.
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Motion 2018-03-08
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut.
Beslutet skickas till
Motionären
Kommunstyrelsen (inkl. motion)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

12 (18)

Motion angående utbyggnad av Brastad sporthall
Jag önskar att Lysekils kommun ser över möjligheten till en
utbyggnad av Brastad sporthall för plats av en kaféteria och
ungdomsgård.
I dagsläget finns det ingen bra plats att ha en kaféteria i samband med
evenemang i sporthallen och begränsat antal sittplatser förutom på
läktaren.
Dessutom har inte ungdomar någonstans att ta vägen på kvällarna i
Brastad.
Denna utbyggnad kan skapa en större gemenskap och förhoppningsvis
mer ungdomar som blir intresserade av idrott.
Tidigare så låg en byggnad bredvid sporthallen som fungerade som
kaféteria och ungdomsgård. Denna har dock brunnit ned och finns inte
längre kvar.
Sporthallen används av både skolan och idrottsföreningar och vid en
eventuell utbyggnad kan det även användas som ungdomsgård.
Jag föreslår.
 Utbyggnad av idrottshallen med plats för en kaféteria samt plats
för ungdomsgård.
 Även kolla över det gamla golv som finns idag på själva planen,
då detta golv är gammal och halt med stor risk för skador som
följd.

20180320
Christoffer Zakariasson (SD)

Anmälningsärende
Dnr 2022-000028
Utskriftsdatum:

2022-02-09
Anmälningsärende till kommunfullmäktige 2022-02-16
•

Anmälningsärende – Höjda arvoden från 1 jan-22

•

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14, § 124 - ej verkställda beslut enligt SoL IFOkv 3

•

Protokollsutdrag från socialnämnden 2021-12-14, § 123 - ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kv 3

•

Lagakraft bevis - detaljplan Tronebacken

•

Svea Hovrätt P 10581-21 Slutligt beslut av detaljplan Tronebacken

•

Revisionsrapport - Uppföljning av placerade barn och unga, Lysekils kommun, december 2021

