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Tid och plats  onsdagen den 8 februari 2023, kl. 17.30 
Kommunfullmäktigesalen 

 
Ordförande   Klas-Göran Henriksson 
 
Sekreterare  Mari-Louise Dunert  
 
Upprop 
 
Val av justerare 
 
Justeringsdag  

Ärende 
 

1.  Information från räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
Dnr 2023-000082  

 

2.  Vindkraft till havs, föreläsning av Power Väst 
Dnr 2023-000083  

 

3.  Avsägelse av ledamöter och ersättare  
Dnr 2023-000014  

 

4.  Val ledamot och ersättare till direktionen för Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst för mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2023-000015  

 

5.  Fyllnadsval som ledamot och ersättare 
Dnr 53823  

 

6.  Fyllnadsval och avsägelser - Styrelseledamöter och ersättare i LEVA Vatten 
AB 
Dnr 2023-000094  

 

7.  Strategi för digital infrastruktur 
Dnr 2022-000610  

 

8.  Förstärkt digital infrastruktur - sjökabel 
Dnr 2022-000611  

 

9.  Förslag till revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 
Dnr 2023-000027  

 

10.  Revidering av styrdokumentet avtalssamverkan SML 
Dnr 2023-000026  

 

11.  Avsteg från beslut om kommunmedlemskap gällande arrende för sjöbodar 
och bryggor i Sivik - Sivik 1:5 
Dnr 2022-000615  

 

12.  Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Dnr 2022-000548  

 

Kallelse/föredragningslista 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 



  
 

13.  Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 
Dnr 2023-000032  

 

14.  Kommunernas klimatlöften 2023 
Dnr 2023-000031  

 

15.  Utbetalning av partistöd 2023 
Dnr 2023-000022  

 

16.  Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 
Dnr 2022-000581  

 

17.  Svar på medborgarförslag - Rusta upp den sk djurkyrkogården 
Dnr 2022-000045  

 

18.  Svar på medborgarförslag - Lysekil behöver fler mötesplatser - förslag att 
använda Oscars som ett kulturhus 
Dnr 2022-000213  

 

19.  Svar på medborgarförslag - Önskemål om att crossbanan i Gåseberg, 
Brastad ska återöppnas 
Dnr 2022-000474  

 

20.  Svar på medborgarförslag om återställande av miljön vid utsiktstornet 
Dnr 2022-000570  

 

21.  Svar på motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - 
Lysekil behöver kommunapotekare 
Dnr 2022-000148  

 

22.  Svar på motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - 
Påskynda arbetet med Multihall på Kronbergsvallen 
Dnr 2022-000437  

 

23.  Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld 
(L) - Påskynda byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av gymmet i 
Brastad 
Dnr 2022-000439  

 

24.  Motion från Lars Björneld (L) - att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för en landningsplats i samarbete 
med Svenska Kraftnät AB 
Dnr 2022-000598  

 

25.  Motion från Lars Björneld (L) - att det kommande behovet av särskilt 
boende ska täckas och att det byggs på Skaftö där kommunal mark finns 
Dnr 2022-000600  

 

26.  Interpellation från Yngve Berlin (K) om regeringens kärnkraftsremiss 
Dnr 2023-000091  

 

 
 
 



Från: Fredrik Lundqvist <fredrik.lundqvist29@gmail.com> 
Skickat: den 23 januari 2023 11:04 
Till: Registrator Lysekils kommun 
Ämne: Avvägning av uppdrag 
 
Noterar att jag blivit ”invald” som ersättare i kommunfullmäktige och önskar bli entledigad.  
 
Fredrik Lundqvist 
Skottegatan 31 
45333 Lysekil 
--  
Skickat från Gmail Mobile 



Från: Charlotte Lendin 
Skickat: den 18 januari 2023 11:41 
Till: Registrator Lysekils kommun 
Kopia: Ricard Söderberg; Christina Gustavsson; Klas-Göran Henriksson; Jan-Olof 

Johansson 
Ämne: Avsägelse kommunfullmäktige 
 
På grund av att jag flyttar från Lysekils kommun avsäger jag mig min plats i Kommunfullmäktige from den 
2022-02-28 
Mvh 
Charlotte Wendel Lendin  
 
 
Skickat från Outlook för iOS 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=05%7C01%7CRegistrator%40lysekil.se%7Cac5ab110e779457c3fed08daf9408140%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C638096352703194412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BCPdVlX5m9uVUUWi%2BAzWpN9MD6MMtCQ%2FsoBizPYKNrU%3D&reserved=0
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§ 21 Dnr 2022-000610 

Strategi för digital infrastruktur 

Sammanfattning 

Lysekils kommun har sedan 2013 en IT-infrastrukturplan som med förändrad 
nationell styrning inte längre är ändamålsenlig. Kommunstyrelseförvaltningen har 
därför i dialog med samarbetskommunerna i SML tagit fram en ny strategi som 
syftar till att säkerställa att det fasta och mobila bredbandet bidrar till en utveckling 
och digitalisering av samhället i Lysekils kommun idag och för framtiden.  

Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommuns 2023 – 2026 beskriver kommunens 
mål, syfte och ställningstaganden inom fast och mobilt bredband. Den ska 
säkerställa att det fasta och mobila bredbandet bidrar till en utveckling och 
digitalisering av samhället idag och för framtiden.  

Strategin syftar också till att klargöra Lysekils kommuns aktiva ställningstaganden, 
hur kommunen väljer att allokera resurser och tydliggöra kommunens roll i 
förhållande till andra aktörer. Kommunens ställningstaganden och verksamhetsmål 
bygger på en analys där bland annat nationella mål, lagstiftning och marknadens 
utveckling analyserats.  

Utifrån beslutad strategi kommer en handlingsplan tas fram, i den ska åtgärder 
identifieras och beskrivas. Åtgärderna ska prioriteras, tidsättas och 
kostnadsbedömmas så en realistisk budget kan fastställas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023–2026 
Bakgrund Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ronald Rombrant (LP): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att 
kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen 
att presentera en handlingsplan för Lysekils kommun senast 2023-12-30. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Ronald Rombrants förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Digital 
infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023–2026” att gälla från och med 2023-
03-01 för att då helt ersätta IT-infrastrukturplanen från 2013.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att 
presentera en handlingsplan för Lysekils kommun senast 2023-12-30. 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2023-01-04 

Dnr 

LKS 2022-000610 
 
Avdelning hållbar utveckling och kvalitet 
Renée Daun 
renee.daun@lysekil.se 
 
 

Digital infrastrukturstrategi Lysekils kommun 2023–2026 

Sammanfattning 

Lysekils kommun har sedan 2013 en IT-infrastrukturplan som med förändrad 

nationell styrning inte längre är ändamålsenlig. Kommunstyrelseförvaltningen har 

därför i dialog med samarbetskommunerna i SML tagit fram en ny strategi som 

syftar till att säkerställa att det fasta och mobila bredbandet bidrar till en utveckling 

och digitalisering av samhället i Lysekils kommun idag och för framtiden.  

Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommuns 2023 – 2026 beskriver 
kommunens mål, syfte och ställningstaganden inom fast och mobilt bredband. Den 
ska säkerställa att det fasta och mobila bredbandet bidrar till en utveckling och 
digitalisering av samhället idag och för framtiden.  

Strategin syftar också till att klargöra Lysekils kommuns aktiva ställningstaganden, 
hur kommunen väljer att allokera resurser och tydliggöra kommunens roll i 
förhållande till andra aktörer. Kommunens ställningstaganden och verksamhetsmål 
bygger på en analys där bland annat nationella mål, lagstiftning och marknadens 
utveckling analyserats.  

Utifrån beslutad strategi kommer en handlingsplan tas fram, i den ska åtgärder 
identifieras och beskrivas. Åtgärderna ska prioriteras, tidsättas och 
kostnadsbedömmas så en realistisk budget kan fastställas.  

För fortsatt samverkan med Västra Götalandsregionen och för att ges möjlighet att 
söka stöd ekonomiskt för olika utvecklingsprojekt inom området krävs också att 
kommunen har en egen strategi beslutad. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Digital 
infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023–2026” att gälla från och med 2023-
03-01 för att då helt ersätta IT-infrastrukturplanen från 2013.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 
 

Renée Daun 
Tf avdelningschef hållbar utveckling 
och kvalitet 

 

Bilaga/bilagor 

Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023–2026 
Bakgrund Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023 
 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 

http://www.lysekil.se/
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Bakgrund Digital infrastrukturstrategi, Lysekils 

kommun 2023 - 2026 
Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023 – 2026 beskriver kommunens vision, mål och 

strategi inom fast och mobilt bredband. 

Strategin följer de nationella mål i regeringens vision ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en 

bredbandsstrategi” och berör sex områden, där kommunen gör aktiva ställningstagande, väljer att 

allokera resurser och tydliggör för marknaden sin egen roll i förhållande till andra aktörers roll. 

Kommunens ambition är att inom sitt geografiska område bidra till målen i den nationella visionen.  

Lysekils kommun ska ha en väl fungerande digital infrastruktur som ger möjlighet för medborgarna, 

näringsliv och föreningsliv till tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga samt stödjer alla 

kommunala verksamheter.  

I Lysekils kommun finns en fast bredbandsinfrastruktur som är byggd av fiberföreningar på 

landsbygden och nationella aktörer i tätorterna. Enligt PTS mätningar har 72 % (2022) av hushållen 

och arbetsplatserna ”tillgång till” bredband via fiber.  

Det mobila bredbandet har enligt samma mätning 100 % täckning via 2G, 3G och 4G. Den upplevda 

täckningen skiljer sig dock från PTS mätning i vissa geografiska områden. Plattformen för 5G har i 

turisttäta områden implementeras, i samband med detta stängs 3G och kopparnätet i kommunen.  

I delar av kommunen saknas förutsättningar för marknadsmässig utbyggnad av fast bredband och 

mobilt bredband, vilket gör det nödvändigt med offentliga insatser för att säkerställa tillgången till 

bredband. Via egna medel samt stöd från PTS och VGR kan investeringströsklarna sänkas och 

förutsättningarna för kommersiell utbyggnad skapas. Exempel på projekt där offentliga insatser gör 

skillnad är byggnation av samhällsmaster, stamkabel fram till avlägset belägna hushåll/arbetsplatser 

samt sammanbindande av befintliga nät för att få ökad redundans och robusthet. 

Sveriges regerings vision beskrivs i dokumentet ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en 

bredbandsstrategi” I bredbandsstrategin finns tydliga mål för fast bredband och mobilt bredband.  

År 2025 bör alla hushåll och företag tillgång till snabbt bredband, dvs. 98 % av alla hushåll och företag 

ska ha tillgång till 1 Gbit/s. 

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

Nuläge  
Fast och mobilt bredband är förutsättning för utveckling och digitalisering av samhället. För att ge 

alla människor, företag, föreningar och samhället lika förutsättning krävs en väl utbyggd IT-

infrastruktur med tillräckligt hög överföringskapacitet, oavsett var man befinner sig. Bredband ökar 

platsens attraktivitet genom att möjliggöra utvecklad service, ökad tillgänglighet och effektivare 
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verksamheter. Dessa faktorer är av betydelse vid val av bostad, företags-och 

verksamhetsetableringar samt möjliggör studier och arbete på distans.  

Det geografiska området Lysekils kommun har delvis en utbyggd IT-infrastruktur med tillgång till fast 

bredband. Det finns skillnader i anslutningsgrad mellan tätorten och landsbygden. Cirka 72 % av 

antalet hushåll och arbetsställen har tillgång till bredband med hastigheten 1 Gbit/s. Inom tätort eller 

småort har cirka 72 % tillgång till den kapaciteten jämfört med cirka 69 % i områden utanför tätort 

eller småort. (Siffror enligt PTS mätning 2022) 

I delar av kommunens landsbygd saknas förutsättningarna för marknadsmässig utbyggnad, vilket gör 

det nödvändigt med offentliga insatser för att säkerställa tillgången till bredband.  

Digital Infrastrukturstrategin tillsammans med framtida handlingsplan bidrar till att förverkliga 

kommunens vision och uppfylla kommunens övergripande mål. 

Bredband är en förutsättning för samtliga förvaltningarna i deras arbete.  

SML-IT tillhandahåller stöd för IT-utveckling och digitalisering inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils 

kommunala verksamheter. Framtida handlingsplaner för fast och mobilt bredband ska samordnas 

med SML-IT. 

 

Strategier för EU, Sverige och Regionen (VGR) 

EU ”Digital agenda för Europa”  

Det finns mål på EU-nivå som säger att alla i Europa senast år 2020 har tillgång till internet med en 

hastighet på mer än 30 Mbit/s och att 50 % av alla hushåll abonnerar på minst 100 Mbit/s. EU-

kommissionen har i ett meddelande den 14 september 2016 föreslagit mål till år 2025.  

Den digitala agendans övergripande syfte är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från 

en digital inre marknad, baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar.  

Sverige ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” 

Regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige handlar om att bredbandsinfrastrukturen ska 

motsvara användarnas behov av uppkoppling. Varken fast eller trådlöst bredband ska i praktiken 

utgöra en begränsning för användning, tillhandahållande eller utveckling av digitala tjänster. 

För att förverkliga visionen om ett helt uppkopplat Sverige krävs ökad tillgång till bredband. Strategin 

innehåller därför mål om tillgång till snabbt bredband och tillgång till stabila mobila tjänster av god 

kvalitet. 

I den nationella bredbandsstrategin fastslås regeringens mål för bredbandsområdet.  

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. 

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband  
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98 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.  

1,9 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.  

0,1 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.  

 

 

Västra Götalandsregionen ”Bredband där du bor, verkar och 

vistas”.  
Den regionala utvecklingsstrategin för VGR fastställer att alla i länet ska ha tillgång till bredband med 

hög kapacitet år 2025. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1Gbit/s medan övriga 2 % 

ska ha tillgång till 100 Mbit/s. För var och en de nätägande mobiloperatörerna, ska 90 procent av 

länets yta ska nås av mobilt bredband på minst 10 Mbit/s 2025. 

En viktig del av Bredbandsstrategi 2.1 för Västra Götalands län är handlingsplanen som beskriver de 

åtgärder som föreslås för att nå de mål som satts upp i strategins huvuddokument. Varje 

åtgärdspunkt avslutas med ett förslag till vem som har ansvaret för genomförandet nationellt, 

regionalt och lokalt. På regional nivå samordnas bredbandsarbetet via arbetsgruppen UBit 

(Utveckling av bredband och IT-infrastruktur) med den regionala bredbandskoordinatorn som 

ordförande. 

Lagar och förordningar  
 

Plan-och bygglagen  

Specifikt för bredbandsområdet innehåller plan-och bygglag (PBL) både möjligheter och skyldigheter 

att hantera elektronisk infrastruktur (bredband) i den fysiska planeringen och i bygglovsärenden. 

Kommunerna är skyldiga att beakta behov av bredbandsutbyggnad i översikts-och detaljplanerna.  

Elektroniska kommunikationer är ett allmänintresse som kommunen har befogenhet att beakta och 

lagen ger också kommunen möjligheten att, om så önskas, bestämma markreservat för anordningar 

för elektroniska kommunikationsnät. 

Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för ägare av 

infrastruktur (i lagen definierade som nätinnehavare). Bredbandsutbyggare som vill bygga ut fast 

eller trådlöst bredband med kapacitet på över 30 Mbit/s kan få rätt att, mot ersättning, nyttja andras 

infrastruktur.  

 

Lagen om elektronisk kommunikation, LEK 

Från 1 juni 2022 moderniseras lagen och samtidigt genomförs ett EU-direktiv på området. 

Lagändringen syftar till att främja fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät. Infrastrukturen är helt 

avgörande för samhällets funktion och robusthet.  

Hela Sverige får genom den nya lagen ett bättre och säkrare utbud av bredband och 

mobilkommunikationer. Utbyggnaden av 5G och kommande generationers kommunikationssystem 
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ställer höga krav på samarbete mellan alla delar av samhället. 

Lagen ger Post- och telestyrelsen, PTS, fler verktyg för att tillåta bredbandsoperatörer att få tillgång 

till andras nät där det saknas tillräcklig konkurrens. Med lagen införs också en skyldighet för 

myndigheter, däribland kommuner, att upplåta utrymme i byggnader med mera för installation av 

antenner för trådlös kommunikation. 

Säkerhetsskyddslagen 2018:585. 

Säkerhetsförordning 2021:955. 

Offentlighets- och sekretesslagen OSL 2009:400. 

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. 

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

PMFS 2022:1 Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd. 

PTSFS 2021:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd 

NIS-Direktivet 

PTS Bredbandstäckning 2022 
Post och telestyrelsen mäter varje år utvecklingen inom fast och mobilt bredband. Alla nätoperatörer 

rapporterar in sina anslutna fastigheter och utifrån dessa siffror beräknas värdet ”tillgång till” 

 

 

Data som redovisas enligt ovan är ”tillgång” och ”tillgång till” skillnaden mellan de två begreppen är 

enligt följande. Fiber ”tillgång” är procent av alla fastigheter som har fiber framdraget till fastigheten. 
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”Tillgång till, inklusive absolut närhet till” innebär att det inom 250 m från en fastighet finns en annan 

fastighet som har fiber enligt första begreppet ”tillgång”.  

 

Täckningskarta Mobil 4G 
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Inledning, mål och syfte 

Lysekils kommun har sedan tidigare en IT-infrastrukturplan från 2013 som inte längre är ändamålsenlig. 

Förvaltningen har därför tagit fram en ny strategi som syftar till att säkerställa att det fasta och mobila 

bredbandet bidrar till en utveckling och digitalisering av samhället idag och för framtiden.   

Mål 

Lysekils kommun ska ha en robust väl fungerande digital infrastruktur som ger medborgare, näringsliv, 
föreningsliv och också den egna organisationen möjlighet till en väl fungerande vardag, utvecklingskraft 
och innovationsförmåga. 

Den digitala infrastrukturen ska bidra till att Lysekils kommuns Vision 2030, utvecklingsmål och kritiska 
kvalitetsfaktorer ska nås. 

Post och telestyrelsen (PTS) mäter varje år utvecklingen inom fast och mobilt bredband. Kommunens 
utveckling följs via den årliga mätningen och som redovisas i deras ”Bredbandskarta”. 

Syfte 

Digital infrastrukturstrategi, Lysekils kommun 2023–2026 syftar till att säkerställa att det fasta och 
mobila bredbandet bidrar till en utveckling och digitalisering av samhället idag och för framtiden.  

För ett samhälle med lika förutsättningar krävs en väl utbyggd och robust digital infrastruktur med 
tillräckligt hög överföringskapacitet och tillgänglighet. 

Digital infrastruktur ökar platsens attraktivitet genom att möjliggöra utvecklad service, ökad 
tillgänglighet och effektivare verksamheter. Dessa faktorer är av betydelse vid val av bostad, företags-
och verksamhetsetableringar samt möjliggör studier och arbete på distans. 

Strategin syftar också till att klargöra Lysekils kommuns aktiva ställningstagande, hur kommunen väljer 
att allokera resurser och tydliggöra kommunens roll i förhållande till andra aktörer.  
 

Ställningstagande 

Kommunens ställningstaganden och verksamhetsmål bygger på en analys där bland annat nationella 

mål, lagstiftning och marknadens utveckling analyserats.  

Mobil- och Bredbandsoperatörer 

Kommunens ställningstagande är att den digitala infrastrukturen ska byggas av marknadens olika 

aktörer i konkurrens och på kommersiell grund.  

Fiberföreningar 

Fiberföreningarna (Lyse Fiber, BroNet och Brastads fiber) är organiserade som ekonomiska föreningar, 

de har byggt och bygger fiber fram till fastigheter som ligger inom deras geografiska område. 

Kommunen stöder och samverkar med föreningarna. 

Kommunen som kund  

Kommunen är beroende av väl fungerande digital infrastruktur för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Kommunens behov av uppkoppling skall därför tillgodoses på ett sådant sätt att maximal 

kostnadseffektivitet, robusthet och driftssäkerhet eftersträvas. Kommunen kan kommunicera via eget 

resursnät och/eller köpa förbindelser av olika marknadsaktörer. 

Kommunens roll i infrastrukturutbyggnaden  

Kommunen ska skapa förutsättningar för samordning mellan externa aktörer samt samordna den 
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kommunala organisationen med dessa. Vidare ska kommunen stödja och underlätta 

marknadsaktörernas och fiberföreningarnas arbete. I de fall som marknadskrafterna inte ser 

kommersiella förutsättningar eller att kommunens mål inte nås, kan kommunen välja att bygga i egen 

regi.  

Ny teknik 

Kommunen ska hålla sig informerade om och ha en relevant handlingsplan för större tekniska 

förändringar. Dessa kan leda till nya funktioner/tjänster som påverkar kommunens verksamheter och 

det lokala samhället. Det är av avgörande vikt att kommunen har kompetens och kunskap inom digital 

infrastruktur. 

Ansvar och Koordinering av digital infrastruktur 

Infrastruktur och kommunikation är strategiska och samhällskritiska funktioner samt en viktig 

beredskapsfråga. Ansvar och koordinering av Digital infrastruktur hanteras i Lysekils kommun av 

Kommunstyrelsen och Kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen i Lysekil är ytterst ansvarig för 

att uppsatta mål nås och att beslutade ställningstaganden efterlevs. I de fall det är möjligt ska extern 

medfinansiering eftersträvas. 

Handlingsplan 2023 – 2026  

I handlingsplanen för den Digitala Infrastrukturen ska åtgärder identifieras och beskrivas. Åtgärderna ska 

prioriteras, tidsättas och kostnadsbedömmas så en realistisk budget kan fastställas.   
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§ 22 Dnr 2022-000611 

Förstärkt digital infrastruktur - sjökabel 

Sammanfattning 

För att leva upp till såväl nationella som regionala mål för bredbandsutbyggnad 
drivs en utveckling inom området också i Lysekils kommun. Med stöd i en strategi 
för digital infrastruktur och med möjlighet till medfinansiering från Västra 
Götalandsregionen förordas att Lysekils kommun gör en utbyggnad via sjökabel 
under Åbyfjorden och Brofjorden.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Länk: Bredband i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)  
Karta/skiss över föreslagen kabeldragning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medfinansiera en 
bredbandssatsning via sjökabel. Medfinansieringen ges med upp till 1,5 mnkr under 
förutsättning att ansökan om bredbandsstöd om 4,5 mnkr hos Västra 
Götalandsregionen beviljas. Kommunens finansiering föreslås ske inom ramen för 
den kommungemensamma verksamheten vilket kan komma att påverka resultatet 
för 2023. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/digitalisering/bredband/
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Datum 

2023-01-04 

Dnr 

LKS 2022-000611 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Renée Daun, 
renee.daun@lysekil.se 
 
 

Förslag förstärkt digital infrastruktur - sjökabel 

Sammanfattning 

För att leva upp till såväl nationella som regionala mål för bredbandsutbyggnad 
drivs en utveckling inom området också i Lysekils kommun. Med stöd i en strategi 
för digital infrastruktur och med möjlighet till medfinansiering från Västra 
Götalandsregionen förordas att Lysekils kommun gör en utbyggnad via sjökabel 
under Åbyfjorden och Brofjorden.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medfinansiera en 
bredbandssatsning via sjökabel. Medfinansieringen ges med upp till 1,5 mnkr under 
förutsättning att ansökan om bredbandsstöd om 4,5 mnkr hos Västra 
Götalandsregionen beviljas. Kommunens finansiering föreslås ske inom ramen för 
den kommungemensamma verksamheten vilket kan komma att påverka resultatet 
för 2023. 

Ärendet 

Den nationella och regionala målbilden är tydlig. En robust och välutbyggd IT-

infrastruktur är en förutsättning för att det moderna samhället ska fungera. I Västra 

Götalandsregionen finns strategi och målbild utarbetade och också ett omfattande 

stöd möjligt att söka för regionens kommuner. (För mer information se länk i 

bilagor)  

Lysekils kommun har ett pågående arbete för att förstärka den digitala 

infrastrukturen genom utökning av bredband. En möjlighet har öppnats för att 

stärka driftsäkerhet, robusthet och redundans genom att bygga fibertransport över 

Åbyfjorden och Brofjorden. Detta arbete ses som en satsning möjlig att göra med 

medfinansiering från Västra götalandsregionen (VGR). 

Förvaltningens synpunkter 

Bredbandssatsningen som föreslås inom Lysekils kommun tillsammans med Västra 
götalandsregionen syftar till att koppla samman kommun-nätet och 
fiberföreningarna väster ut mot Sotenäs. Med koppling mot befintlig infrastruktur i 
Sotenäs får Lysekils kommuns egna nät, näringslivet och befolkningstäta områden i 
kommunen en redundant förbindelse som stärker driftsäkerheten och robustheten.  
 
I den befintliga infrastrukturen finns det idag två svaga länkar. Vid avbrott på 
någon av länkarna tappar stora delar av Lysekils infrastruktur kontakt med 
omvärlden. Förvaltningens bedömning är att ytterligare åtgärder behövs för att 
minska dessa risker för framtiden. 

Satsningen skulle göra det möjligt att stärka fibernätet ihop med de lokala 
fiberföreningarna vilket ökar robustheten, skapar förutsättningar för utökad 

http://www.lysekil.se/
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kommunikation samt ger de kommunala verksamheterna och hela samhället en 
ökad beredskapsförmåga och stabilt bredbandsnät. 

Kortfattat är syftet med satsningen att: 

 stärka Kommunens förvaltningsnät 

 bygga redundans (tillförlitlighet) till näringslivet och hushållen. 

 öka samhällets beredskapsförmåga. 

 ge befintlig fiberinfrastruktur en nordvästlig matning 
 

Satsningen innebär att en förbindelse erhålls genom att sjökabel förläggs över 
Åbyfjorden och Brofjorden. Totala omfattningen av projektet innefattar sjökabel 
med landfästen och förbindelser med fiberkabel i mark fram till lämplig 
avlämningspunkt i Lyse Fiberförening och Bronet Fiberförening samt motsvarande 
i Sotenäs (skiss finns i bilaga).  

Förbindelsen i detta projekt stärker och kompletterar den inriktning kommunen 
beslutade om i LKS 2019-000405 även kallat SML-projektet. ”Bredbandssatsning 
inom SML för att uppnå nationella bredbandsstrategin samt att förstärka 
förbindelser till kommunernas verksamheter” 

Satsningen bedöms också ligga väl i linje med det mål och syfte som definieras i 
kommunens föreslagna Digitala Infrastrukturstrategi. 
 
Projektet beräknas totalt kosta 6 Mkr. Med de möjligheter som finns för stöd inom 
VGR skulle detta innebär att kommunen bekostar projektet med 1,5 mnkr och 
ansöker till VG-regionen om att bekosta 75%, motsvarande 4,5 mnkr. 

Förvaltningen gör bedömningen att en förstärkt digital infrastruktur bidrar till att 
stärka kommunens förutsättningar att leva upp till övergripande vision och 
utvecklingsmål. För en rimlig kostnad skapas ett stabilt och framtidssäkrat 
förvaltningsnät samtidigt som näringslivet och de boende i Lysekil erhåller stärkt 
säkerhet och erhåller ökad beredskapsförmåga Att göra en satsning tillsammans 
med VGR ger möjlighet att få stor utväxling för insatt kapital och förvaltningen 
förordar därför att kommunen medverkar i satsningen. 

Ett klart beslut om satsningen finns ännu inte från VGR men för att komma vidare 
föreslås att Lysekils kommun fattar ett inriktningsbeslut om medverkan för att visa 
en positiv inställning och vilja att medverka. Detta som grund för en kommande 
ansökan om projektmedel hos VGR. Kommunens finansiering föreslås ske inom 
ramen för den kommungemensamma verksamheten. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 
 

Renée Daun 
Tf. chef avdelningen för hållbar 
utveckling och kvalitet 

 

Bilaga/bilagor 

Länk: Bredband i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)  
Karta/skiss över föreslagen kabeldragning 

http://www.lysekil.se/
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.lysekil.se/
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§ 23 Dnr 2023-000027 

Förslag till revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-
funktion 

Sammanfattning 

SML-styrgrupp har enats om att revidera nuvarande samverkansavtal för den 
gemensamma IT-funktionen, och därmed också uppdraget för funktionen.  

Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-19 
Förslag till avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det 
reviderade samverkansavtalet avseende gemensam IT-funktion 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2022-12-19 

Dnr 

LKS 2023-000027 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Förslag till revidering av samverkansavtal avseende 
gemensam IT-funktion 

Sammanfattning 

SML-styrgrupp har enats om att revidera nuvarande samverkansavtal för den 
gemensamma IT-funktionen, och därmed också uppdraget för funktionen.  
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 
  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det 
reviderade samverkansavtalet avseende gemensam IT-funktion 

Ärendet 

SML-styrgrupp har fört en dialog om utveckling av IT-verksamheten och pekar på 
behov av att revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma IT-
funktionen, och därmed också uppdraget för funktionen. Beslut fattas i respektive 
kommunfullmäktige. 

Förvaltningens synpunkter 

Behovet av en utveckling av IT-verksamheterna har diskuterats i bland andra SML-
styrgrupp. Synpunkter som framförts pekar på ett behov av att revidera 
samverkansavtalet.  
 
Förvaltningen delar denna bild och har inga övriga synpunkter i ärendet.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga/bilagor 

Avtal IT-funktion 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 

http://www.lysekil.se/


 

    

 

 

Förslag till reviderat avtal om gemensam IT-funktion  

§ 1 Parter 

Sotenäs. Munkedal och Lysekils kommuner. 
 

§ 2 Sammanhang 

Avtalet ingår som del i den samverkan som sker mellan Sotenäs, Munkedals och 
Lysekils kommuner kallat SML-samverkan. Avtalet utgår ifrån den av respektive 
kommunstyrelse beslutade Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan. 
 

§ 3 Bakgrund 

Sotenäs. Munkedal och Lysekils kommuner har sedan 2014 samarbetat kring en 
gemensam IT-funktion. Fram till 2019 skedde arbetet genom gemensam IT-nämnd 
med tillhörande förvaltningsorganisation och sedan 2019-01-01 i avtalssamverkan. 
 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har fattat 
likalydande beslut att ingå i avtalssamverkan och att IT-verksamheten organiseras 
inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation. 
 
Då omvärldstrycket på kommunerna ökat med stora behov av kompetensförsörjning, 
innovation och effektivisering stärks också förväntningarna på verksamhetsutveckling 
med stöd av digitalisering. Under 2022 genomfördes en genomlysning av IT-
funktionen och med grund i de rekommendationer som då framkom har en revidering 
av detta avtal genomförts. 
 
Tidigare avtal gällande från 2019-01-01 upphör och ersätts med detta avtal från 2023-
01-01. 
 

§ 4 Organisation 

Lysekils kommun är värdkommun för den gemensamma IT-funktionen. Funktionen 
utgörs av en IT-avdelning och är en av flera avdelningar i 
Kommunstyrelseförvaltningen som har ansvar för kommunens samlade 
stödfunktioner. Avdelningen leds av IT-chef tillika avdelningschef och avdelningens 
medarbetare är anställda i värdkommunen.  
IT-chefen rapporterar till kommundirektören/förvaltningschefen för 
kommunstyrelseförvaltningen i värdkommunen. 
 

§ 5 Funktionens verksamhetsuppdrag 

Syftet med den gemensamma IT-funktionen är att leverera drift, support, förvaltning 
och vidareutveckling av IT-tjänster av god kvalitet som stödjer de ingående 
kommunernas strategier, planer och behov för produktion och leverans av 
medborgarnytta. Funktionen har en samordnande och proaktivt omvärldsbevakande 
roll och arbetet ska ske i samarbete och nära dialog med berörda verksamheter. Arbetet 
ska präglas av en helhetssyn kring införanden och leveranser (installation, utbildning 
och utveckling). 
 

http://sotenas.se/2.7dbecc1158ed39268dbfdc5.html
http://lysekil.se/


 

Den gemensamma IT-funktionen ska för de samverkande kommunernas räkning utföra 
följande uppgifter: 

 Bidra med kompetens och lösningar i verksamhetsutveckling 

Innebär att utifrån verksamhetens behov medverka i utvecklingsarbete, 
utbildningsinsatser och stöd vid digitala införanden för att skapa kvalitet, 
förbättring och effektivisering. Arbetet ska bedrivas med fokus på leverans av 
effekt för slutanvändaren. 

 Ansvara för och utveckla samlad IT-infrastruktur 

Innebär att hantera molntjänster och hårdvara i form av digital utrustning samt 
genomföra underhåll och uppdateringar efter verksamhetens behov. Omfattar 
också samordning av inköp och upphandling inom området. 

 Ansvara för och utveckla systemförvaltning 

Innebär att stödja, underhålla och vidareutveckla mjukvara i form av 
gemensamma IT-system/ applikationer/ tjänster som kommunerna behöver i 
sin verksamhet. Innefattar löpande uppdateringar och 
verksamhetsanpassningar samt också implementering av nya system och 
tjänster.  

 Ansvara för support och användarstöd 

Innebär att ge medarbetare och chefer stöd i användning av system och IT-
miljö. Omfattar också att medverka i utbildningsinsatser och 
kompetenshöjande åtgärder. 

 Bidra med kompetens i utveckling och förvaltning 
informationshantering 

Innebär att medverka i uppbyggnad och utveckling av kommunernas 
ledningssystem för informationssäkerhet (inkl personuppgiftshantering enligt 
GDPR) samt informationsförvaltning. 

 

§ 6  Styrning och samordning av verksamheten 

Övergripande styrning och samordning sker enligt separat skrivning antagen i 
respektive kommunfullmäktige samt styrgrupp och samverkansråd SML. 
 

§ 7  Kostnadsfördelning 

Nettokostnaden för IT-funktionens verksamhet fördelas mellan 
samverkanskommunerna enligt följande principer: 

1. Antal digitala verktyg per kommun 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna månadsvis för de digitala 
verktygen 

2. Kostnad för IT-chef och central infrastruktur 1/3 per kommun 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden 
månadsvis. 

Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 
15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senaste 230 dagar 
från fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt 
gällande räntelag  
 

Eventuella oförutsedda kostnader lyfts till styrgruppen SML efter beredning i SML-IT-
samverkansgrupp i dialog med ekonomichefer. 



 

 

§ 8 Insyn 

IT-funktionen ska redovisa kostnads- och verksamhetsutveckling i enlighet med 
värdkommunens modell för ledning och styrning.   
 

§ 9 Egendom 

Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet 
följer också med i detta avtal. 
 

§ 10 Arkiv och informationsägarskap 

Information som rör helheten kring samverkansområdet ägs och hanteras av 
värdkommunen. Respektive medlemskommun är ansvarig för arkivering av uppgifter i 
respektive verksamhets- och IT-system 
 

§ 11 Försäkringar 

Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning. 
 

§ 12 Giltighet 

Avtalet gäller till och med 2026-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om 
det inte sägs upp. Eventuell uppsägning ska ske senast 12 månader innan gällande 
avtalsperiods utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingar i 
samverkanskommunerna godkänt avtalet. 
 

§ 13 Avveckling 

I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna 
med 1/3 vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens utgång. Med 
avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden som kan uppstå 
till följd av att den gemensamma verksamheten upphör: 

- Kostnad för icke avskriven del av investering 

- Kostnader som uppstår vid övertalighet  

- Kostnader för att avveckla avtal med tredje man 

- Härmed jämförliga kostnader 

 

§ 14 Omförhandling 

Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får avtalet 
omförhandlas. 
 

§ 15 Tvist 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras i samråd 
mellan respektive kommuns kommunstyrelse. I andra hand ska det avgöras av allmän 
domstol. 
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§ 24 Dnr 2023-000026 

Revidering av styrdokumentet avtalssamverkan SML 

Sammanfattning 

Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten. 
Detta huvudsakligen med anledning av den genomlysning av IT-verksamheten som 
gjorts av en extern konsult (Atea). Mot bakgrund av genomlysningen, men också 
behovet av vissa förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en dialog om förslag till 
förändringar i det gemensamt antagna dokumentet om samordning och styrning.  

Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska 
fastställas av respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-05 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till det 
reviderade dokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2023-01-05 

Dnr 

LKS 2023-000026 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Revidering av samordning och styrning av gemensam nämnd 
samt avtalssamverkan  

Sammanfattning 

Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten. Detta 
huvudsakligen med anledning av den genomlysning av IT-verksamheten som gjorts av en 
extern konsult (Atea). Mot bakgrund av genomlysningen, men också behovet av vissa 
förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en dialog om förslag till förändringar i det 
gemensamt antagna dokumentet om samordning och styrning.  
 
Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska 
fastställas av respektive kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till det 
reviderade dokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan. 

Ärendet 

SML Samverkansråd enades 2022-10-18 om att det finns ett behov av att revidera det 
gemensamma dokumentet om ”Samordning och styrning av gemensam nämnd samt 
avtalssamverkan”. Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
dokument som ska fastställas av respektive kommunfullmäktige.  

Förvaltningens synpunkter 

Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten. Detta 
huvudsakligen med anledning av den genomlysning av IT-verksamheten som gjorts av en 
extern konsult (Atea). Mot bakgrund av genomlysningen, men också behovet av vissa 
förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en dialog om förslag till förändringar i det 
gemensamt antagna dokumentet om samordning och styrning.  
 
Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska 
fastställas av respektive kommunfullmäktige.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan. 

Beslutet skickas till  

Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 

http://www.lysekil.se/
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1. Bakgrund 

Sedan 2017 finns antaget dokument avseende samordning och styrning av gemensamma 

nämnder. Från och med 2019-01-01 upphörde två av de gemensamma nämnderna IT och 

Lön. Istället upptogs samarbetet genom avtalssamverken. I samband med denna övergång 

genomförs en översyn av styrdokumentet. 

Dokumentet syftar till samordningen avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs- 

/årsbokslut), internkontroll och styrning detta för verksamheter som kommunerna har 

gemensamt genom antingen nämnd eller avtalssamverkan. 

2. Beskrivning av verksamheten 

Organisation Värd Samverkans- 
part 

Samverkans- 
part 

Samverkans- 
part 

IT Lysekil Sotenäs Munkedal Lysekil 

Miljö-nämnd Sotenäs Sotenäs Munkedal Lysekil 

Löne Munkedal Sotenäs Munkedal Lysekil 

 

3. Samverkansområden 

Samverkan används för att stärka förutsättningarna för respektive kommun att skapa 

värde och nytta för medborgarna. Syftet med samverkan är att genom samarbete skapa 

lärande och utveckling, minska sårbarheter och också kostnadsfördelar.  

Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan genom gemensamma 

nämnder samt avtalssamverkan inom områdena: 

 IT (värdkommun Lysekil) 

 Miljö (värdkommun Sotenäs) 

 Lön (värdkommun Munkedal) 

IT-funktionen drivs i avtalssamverkan. Funktionen har till uppgift att leverera drift, 

support, förvaltning och vidareutveckling av IT-tjänster av god kvalitet som stödjer de 

ingående kommunernas strategier, planer och behov för produktion och leverans av 

medborgarnytta. Funktionen har en samordnande roll och arbetet ska ske i samarbete 

och nära dialog med berörda verksamheter. 

Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre 

samverkande kommunerna Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för 

gällande lagstiftning inom dessa områden. Från och med 2019 utgick samordning kring 

det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014. 

Lön har till uppdrag att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter 

vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, 

Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), 

Systemförvaltning samt Pensions- och försäkringsadministration. Nämnden startade 

2014. Från och med 2019 övergick verksamheten till avtalssamverkan. 



Verksamheterna regleras av samverkansavtal/reglemente efter fastställande i respektive 

medlemskommuns kommunfullmäktige.  

När det bedöms lagligen möjligt samt ge positiv effekt för verksamheten förordas att 

tjänster erbjuds/säljs också till externa parter för att skapa ökad effektivitet genom 

synergier och samordningsvinster. Principen är att i första hand sälja tjänst till 

verksamhet/bolag inom koncernen och i andra hand till annan extern samverkanspart. 

4. Styrning och ledning 

Styrning och ledning utgår ifrån beslut i Styrgrupp. Varje beslut föregås av en beredning av 

ett eller flera beredningsorgan. 

Återkoppling av årliga processer samt av viktiga beslut som är fattade görs i Samverkansråd. 

För att skapa en tydlighet och fördjupad samverkan fastslås att för varje verksamhetsår 

fastställa möten för ägarsamråd samt styrgruppen. Detta också för att underlätta för 

cheferna inom samverkansområdena om vilka krav och förväntningar som finns från de 

samverkande kommunerna. 

Administrativa cheferna ombesörjer att årliga möten bokas in. 

 

4.1 Samverkansråd 

Samverkanråden representeras av Kommunstyrelsens kommunalråd och oppositionsråd 

samt kommuncheferna från respektive kommun. 

Samverkansrådens möten syftar till att skapa tydlig inriktning för tex budget. Vid dessa 

möten deltar gemensamma verksamheters chefer samt för Miljönämnden även nämndens 

ordförande. Möten sker minst två gånger per år. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar 

skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

Månad Processer 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 

 

4.2 Styrgrupp 

Styrgruppens roll är att styra, leda, följa upp och prioritera samverkansarbetet. Detta för 
att genom långsiktig planering skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten 
samt säkra effekthemtagning av utvecklingsinsatser. 
 
En viktig del i styrning och ledning är den strategiska styrgruppen. I styrgrupp ingår 
kommundirektörerna och de administrativa cheferna. De administrativa cheferna är 
sammankallande och ansvariga för mötet var sin gång. 



Uppdraget är att regelbundet minst tre gånger/år träffa cheferna för samverkan. Dessa 

möten kommer att ha olika fokus beroende på vilka delprocesser som är aktuella. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd kommuns ansvar. Mötesanteckningar 

skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

 

 

 

 

4.2.1 Ex på beslutspunkter 

 Budget 

 Upphandling 

 Försäkringsfrågor 

 Leasingperioder för digitala verktyg 

 Investeringar 

 Förlängning av väsentliga avtal 

 Övriga strategiska frågor 

 
4.3 Övriga samråd 

Samråden ska bereda ärenden till styrgruppen inom sina respektive områden. 

I övrigt kan respektive kommun kalla samverkansparterna för möten exempelvis 

boksluts- respektive budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF exempelvis vid 

förändring av taxor. Samverkansparternas chefer kan också bli kallade till 

kommunchefernas ledningsgrupp vid behov. 

Sammankallande i beredningar är, enligt nedan: 

4.3.1 Ekonomisk beredning/budgetberedning 

Ekonomicheferna träffas regelbundet. Vid behov bokas möte in med chefer för 

gemensamma verksamheter. Ekonomichefen i Lysekil sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 

skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.2 Beredning av IT-frågor 

För den operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa 

cheferna tillsammans med digitaliseringsstrategerna (eller motsvarande funktion utpekad 

Månad Processer 

Februari Årsbokslut/uppstart budgetprocess 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 
(samverkansråd) 

September/oktober Delårsbokslut/avstämning kommande år 
(samverkansråd) 



av respektive kommun). IT-chefen sammankallar. Kallelse och handlingar utsänds inför 

mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.3 Beredning av miljöfrågor 

För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står 

samhällsbyggnadscheferna. Miljöchefen sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 

skrivs och mailas ut efter mötet. 

4.3.4 Beredning av lönefrågor 

För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står 

personalcheferna. Lönechefen sammankallar. 

Kallelse och handlingar utsänds inför mötet på utsedd chefs ansvar. Mötesanteckningar 

skrivs och mailas ut efter mötet. 

 

5. Årsprocesser samt diskussionspunkter 

Nedanstående beskrivs de årligt återkommande ekonomiprocesserna i samverkan och hur 

dessa ska hanteras. 

5.1 Årsprocesser 

Budget och verksamhetsplan 

Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av 

kommunfullmäktige i juni. Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram 

detaljbudget vilken godkänns i respektive nämnd/styrelse i december. 

Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Målprocessen för samverkan sker 

därför på våren i samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen ska de 

gemensamma nämnderna anta budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen 

ska ingå anpassning av ram utifrån preliminär budget samt mål för kommande budgetår. 

Ekonomicheferna träffar samverkanscheferna efter första skatteprognosen kommit i 

februari. Samverkanscheferna får då med sig en preliminär ram. Med den preliminära 

ramen startar budgetarbetet. Innan beslut i nämnd ska avstämning ske med styrgruppen. 

Konsekvensbeskrivning avseende anpassning av ram samt förslag på mål för kommande år 

ska ingå i budgeten. 

Beskrivning av budgetprocessen. 

1. Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari. 

2. Samverkanscheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt 

ta fram förslag på mål till kommande budgetår. 

3. Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

4. Samverkanssamråd mars med avstämning preliminära ramar samt målsättningar 



5. Senast 30 april beslut om budget 

6. Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget sker i oktober 

 

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. Anvisning samt hålltider 

kommer att uppdateras årligen. 

Delårsbokslut 

Till delårsbokslutet i april och augusti ska rapportering ske avseende avvikelse från budget, 

måluppfyllelse, uppdrag mm. Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och 

ekonomi och investeringsprojekt. Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas 

upp och analyseras. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras till kommunerna. 

Årsbokslut 

Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas. Bokslutet ska kännetecknas av analys av 

verksamhet och ekonomi och eventuella investeringsprojekt. Tänk på i analysarbetet att 

förklara och analysera kostnadsnivåer, vad innebär utfallet, åtgärder till utfallet, 

effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara nettokostnadsutveckling och 

budgettilldelning de senaste åren. I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras 

kommunerna. 

Internkontroll 

Samverkansparterna ska ha antagna planer för kommande år och godkänna uppföljningen 

av innevarande års plan, senast 15 oktober. 

 

5.2 Diskussionspunkter styrgruppsmöten 

 

Årsbokslut/uppstart budget (februari/mars) 

 

Frågor att diskutera: 

Bokslut: 

 Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den 

gemensamma verksamheten 

 Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser 

 Måluppfyllelse – hur väl har verksamheterna lyckats med de uppdrag/mål som antagits. 

 Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av 

innevarande års arbete 

 Framtid 

 

  



Budget: 

 Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar 

 Beskrivning av ev. investeringsbehov 

 Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna 

 Kommande års mål och uppdrag 

 

Övrigt: 

 Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna. 

Budget samt delårsbokslut (september/oktober) 

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 

 Resultat delårsbokslut 

 Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 

 Uppföljning av pågående investeringar 

 

Budget: 

 Genomgång av nämndens budgetförslag 

 Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade 

med kommunernas processer. 

 Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna 

 

Övrigt: 

 Uppdrag som ex samverkansparterna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna. 

 Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år? 

 Starta upp denna diskussion i ett tidigare skede för att vara bättre förberedd inför 

kommande års budgetprocess ex. 

 Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året? 

 Vilka utmaningar står samverkansparterna inför – vilka kommer att påverka kommunerna? 

 Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder? 

 Finns misstanke om kostnadsökningar 

 Antagande av årshjul för nästkommande år 

 

  



6. Kommunikation och grafisk profil 

De olika funktionerna fungerar som enheter/avdelningar inom respektive 
värdkommun och följer den egna kommunens grafiska profil för utformning av 
lokaler, utrustning mm. 
För kommunikation inom samverkansarbetet används en gemensam profil där samtliga 
samverkanskommuner framgår. 
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§ 25 Dnr 2022-000615 

Avsteg från beslut om kommunmedlemskap gällande arrende för 
sjöbodar och bryggor i Sivik - Sivik 1:5 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ett avsteg från kravet på kommun-
medlemskap i nu gällande sjöbodspolicy för avgränsat geografiskt område väster om 
Siviks camping.  

Syftet är att möjliggöra för förvaltningen att i enskilda fall göra avsteg i kravet på 
kommunmedlemskap på den här specifika platsen vid inkomna förfrågningar om 
arrendeavtal för sjöbod eller brygga. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget och bedömer att 
möjligheten till avsteg skulle innebära en anpassning till platsens förutsättningar 
och skapa en ökad tydlighet kring vad som gäller för arrende på platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Sjöbodspolicy för Lysekils kommun, 2008-04-03 
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, 2013-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Björneld (L): Bifall till förvaltningens förslag. Tilläggsförslag att arrendeavtalet 
upphör att gälla om ägaren flyttar från Siviks camping. 

Maria Granberg (MP): avslag på förvaltningens förslag 

Ronald Rombrant (LP) och Micael Melin (S): Att ärendet återremitteras för att 
förvaltningen återkommer med återrapporteringen om helhetsbilden på 
arrendefrågor inom samtliga arrendeområden för sjöbodar och 
bryggor/vattenområden inom hela kommunen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer Lars Björnelds förslag mot Maria Granbergs förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Björnelds förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det inom utpekat 
geografiskt område kan göras avsteg i kravet på kommunmedlemskap vid 
upprättande av arrende för sjöbodar och bryggor. Arrendeavtalet upphör att gälla 
om ägaren flyttar från Siviks camping. 

Reservation 
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Maria Granberg (MP) anmäler skriftlig reservation. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2023-01-04 

Dnr 

LKS 2022-000615 
 
Avdelningen för hållbar utveckling och kvalitet 
Renée Daun  
renee.daun@lysekil.se 
 
 

Avsteg från beslut om kommunmedlemskap gällande 
arrende för sjöbodar och bryggor i Sivik - Sivik 1:5 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ett avsteg från kravet på kommun-
medlemskap i nu gällande sjöbodspolicy för avgränsat geografiskt område väster 
om Siviks camping.  

Syftet är att möjliggöra för förvaltningen att i enskilda fall göra avsteg i kravet på 
kommunmedlemskap på den här specifika platsen vid inkomna förfrågningar om 
arrendeavtal för sjöbod eller brygga. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget och bedömer att 
möjligheten till avsteg skulle innebära en anpassning till platsens förutsättningar 
och skapa en ökad tydlighet kring vad som gäller för arrende på platsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det inom utpekat 
geografiskt område kan göras avsteg i kravet på kommunmedlemskap vid 
upprättande av arrende för sjöbodar och bryggor. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ett avsteg från kravet på 
kommunmedlemskap i nu gällande sjöbodspolicy för ett avgränsat geografiskt 
område väster om Siviks camping.  

Syftet är att möjliggöra för förvaltningen att i enskilda fall göra avsteg i kravet på 
kommunmedlemskap på den här specifika platsen vid inkomna förfrågningar om 
arrendeavtal för sjöbod eller brygga. 
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Förvaltningens synpunkter  

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning i tjänsteskrivelse daterad 2022-11-15. 

Förvaltningen bedömer att en möjlighet till avsteg från kravet på kommun-
medlemskap i nu gällande sjöbodspolicy i detta område skulle innebära en 
anpassning till platsens förutsättningar och skapa en ökad tydlighet kring vad som 
gäller för arrende på platsen. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Renée Daun  
Tf. avd. chef hållbar utveckling och kvalitet 

 

Bilaga/bilagor 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Sjöbodspolicy för Lysekils kommun, 2008-04-03 
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, 2013-02-13 

Beslutet skickas till  

Samhällsbyggnadsnämnden  
Avdelningen för Plan och Bygg 
Avdelningen för hållbar utveckling och kvalitet 
 

http://www.lysekil.se/


 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2023-01-25 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 C46CDCA2BAE5A4DB0223E2A53D966630C6258EC125 

 

 

§ 27 Dnr 2022-000548 

Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige 2022-12-14, § 164 för 
implementerande av bestämmelse (egenavgifter) som syftar att möjliggöra för 
personer med funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet på samma premisser 
som till personer utan funktionsnedsättningar. 

Taxa för arbetsresor togs bort i samband med att Västtrafik införde tre zoner 2020. 
Det finns inget skäl att ha olika egenavgifter då det kan skapa osäkerhet om priset 
när resenärer i samma bil får betala olika pris för samma resa. Samtidigt har 
tillståndshavaren möjlighet att söka merkostnadsersättning för sina resor till och 
från arbetet. 

Färdtjänst till arbete debiteras med egenavgift som är avståndsbaserad. 
Tillståndshavaren har möjlighet att få tillbaka ersättning enligt följande: 

 Avdrag för arbetsresor kan göras hos Skatteverket enligt skattelagstiftning. 

 Ansökan hos Försäkringskassan om merkostnadsersättning och 
handikappersättning för dyrare omkostnader på grund av 
funktionsnedsättning. 

 Ansökan om försörjningsstöd av skäliga kostnader för arbetsresor kan göras 
enligt socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-13 
Bilaga 1-reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Bilaga 2-förtydligande av olika typer av ersättning 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-12-14, § 164 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för 
färdtjänst och riksfärdtjänst med startdatum 2023-02-15. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2023-01-13 

Dnr 

LKS 2022-000548 
 
Kommunstyrelseförvaltningen  
Karolina Samuelsson 
karolina.samuelsson@lysekil.se 
 

Svar på återremiss - Reviderade riktlinjer för färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

Sammanfattning 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige 2022-12-14, § 164 för 
implementerande av bestämmelse (egenavgifter) som syftar att möjliggöra för 
personer med funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet på samma premisser 
som till personer utan funktionsnedsättningar. 

Taxa för arbetsresor togs bort i samband med att Västtrafik införde tre zoner 2020. 
Det finns inget skäl att ha olika egenavgifter då det kan skapa osäkerhet om priset 
när resenärer i samma bil får betala olika pris för samma resa. Samtidigt har 
tillståndshavaren möjlighet att söka merkostnadsersättning för sina resor till och 
från arbetet. 

Färdtjänst till arbete debiteras med egenavgift som är avståndsbaserad. 
Tillståndshavaren har möjlighet att få tillbaka ersättning enligt följande: 

 Avdrag för arbetsresor kan göras hos Skatteverket enligt skattelagstiftning. 

 Ansökan hos Försäkringskassan om merkostnadsersättning och 
handikappersättning för dyrare omkostnader på grund av 
funktionsnedsättning. 

 Ansökan om försörjningsstöd av skäliga kostnader för arbetsresor kan göras 
enligt socialtjänstlagen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för 
färdtjänst och riksfärdtjänst med startdatum 2023-02-15. 

Ärendet 

Riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst har reviderats med förslag för 
förändringar som avser att kunna boka sin färdtjänstresa senast en timme före 
avresa. I övrigt har inte riktlinjerna ändrats på annat sätt än att texten uppdaterats 
och skrivits mer lättläst/mer tydligt. 

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige 2022-12-14, § 164 för 
implementerande av bestämmelse (egenavgifter) som syftar att möjliggöra för 
personer med funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet på samma premisser 
som till personer utan funktionsnedsättningar. 

Förvaltningens synpunkter  

Taxa för arbetsresor togs bort i samband med att Västtrafik införde tre zoner 2020. 
Det finns inget skäl att ha olika egenavgifter då det kan skapa osäkerhet om priset 
när resenärer i samma bil får betala olika pris för samma resa. Samtidigt har 
tillståndshavaren möjlighet att söka merkostnadsersättning för sina resor till och 
från arbetet. 

http://www.lysekil.se/
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Färdtjänst till arbete (inkomst av tjänst) debiteras med egenavgift som är 
avståndsbaserad. Tillståndshavaren har möjlighet att få tillbaka ersättning enligt 
följande: 

 Avdrag för arbetsresor kan göras hos Skatteverket enligt skattelagstiftning. 

 Ansökan hos Försäkringskassan om merkostnadsersättning och 
handikappersättning för dyrare omkostnader på grund av 
funktionsnedsättning. 

 Ansökan om försörjningsstöd av skäliga kostnader för arbetsresor kan göras 
enligt socialtjänstlagen. 

Färdtjänsthandläggare har gjort en omvärldsbevakning till samtliga kommuner i 
Fyrbodal som visar att 8 av 12 kommuner inte har arbetsresor medan 4 av 12 
kommuner har arbetsresor med särskilt tillstånd och taxa. 

Kommuner som inte har arbetsresor är: 

 Munkedal 

 Färgelanda 

 Åmål 

 Mellerud 

 Sotenäs 

 Dals-Ed 

 Bengtsfors 

 Tanum har ej arbetsresor utan det är en person som har fått ett 
specialbeslut från nämnden om arbetsresor. 

Kommuner som har arbetsresor: 

 Trollhättan-har ett särskilt tillstånd för arbetsresor. Det innebär att enskild 
betalar motsvarande kostnad som för ett periodkort inom kollektivtrafiken 
med 15% påslag. 

 Uddevalla-har ett särskilt tillstånd för arbetsresor. Det innebär att enskild 
betalar motsvarande kostnad som för ett periodkort för zon C inom 
kollektivtrafiken med 15% påslag. 

 Strömstad-har ett särskilt tillstånd för arbetsresor. Det innebär att enskild 
betalar motsvarande kostnad som för ett periodkort inom kollektivtrafiken. 

 Vänersborg - har ett särskilt tillstånd för arbetsresor. Det innebär att enskild 
betalar motsvarande kostnad som för ett periodkort inom kollektivtrafiken 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör  
 

Bilagor 

Bilaga 1-reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
Bilaga 2-förtydligande av olika typer av ersättning 

Beslutet skickas till  

Färdtjänsthandläggare 

http://www.lysekil.se/
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Inledning och syfte 
 

Personers rätt till färdtjänst och riksfärdtjänst regleras i lagen (1997:736) om 

färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. Varje kommun har ansvar att 

komplettera lagen med egna riktlinjer för att ge vägledning och stöd i 

handläggningen. Riktlinjerna grundar sig på politiska mål, berörd lagstiftning och 

rättslig praxis som tillkommit vid prövning i domstol. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar ytterst för färdtjänst inom kommunen som efter 

erforderliga beslut kan överlåta sina uppgifter till trafikhuvudmannen. Inom 

Västra Götalands län och genom avtal har Lysekils kommun därför gett uppdraget 

till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafiken och 

beställningscentralen. 

 

Kommunstyrelsen ansvar ligger inom färdtjänstens lagområde. Om denna lag inte 

är tillämplig för vissa målgrupper, åvilar det andra nämnder att för sina respektive 

målgrupper ta ställning till om stöd i resandet ska erbjudas via annat lagområde. 

Ytterst kan detta även vara en fråga för kommunfullmäktige, vilket stöd i resandet 

funktionshindrade ska ges som en allmän kommunal service. 

Färdtjänst 

Vad är färdtjänst? 

Färdtjänst är en särskilt anpassad typ av kollektivtrafik som är till för personer 

som till följd av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på 

egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. 

I propositionen till lagen slås fast att färdtjänsten i första hand betraktas som 

en transportform i stället för en form av bistånd. Resor med färdtjänst ska i 

likhet med den allmänna kollektivtrafiken i största mån samordnas med andra 

men resorna sker i personbilar eller med specialfordon. 

 

Vem kan få tillstånd för färdtjänst? 

 Den sökande ska vara folkbokförd i Lysekils kommun 

 Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader. 

 Den beräknade tiden utgår om möjligt från ansökningsdagen eller den 

dag varaktighetens längd bekräftas via utredning eller 

sakkunnigutlåtande. 

 Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid 

resa med allmänna kommunikationer. 

 Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionshinder och 

svårigheterna att förflytta sig själv i anslutning till resan eller att 

genomföra själva resan. 

 Tillstånd till färdtjänst är personligt. 

 Tillståndet är tidsbegränsat eller tills vidare. 
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Färdtjänst för barn 

I lag om färdtjänst betraktas man som barn upp till 18 års ålder då det 

gäller rätt till färdtjänst.  

Barnkonventionen (lag 1 januari 2020) beskriver i artikel 23.1 att ”ett barn 

som med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 

värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets 

aktiva deltagande i samhällslivet” 

För beviljande av färdtjänst för barn gäller följande i Lysekil kommun: 

 Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst är 

funktionsnedsättningens begränsningar i jämförelse med icke 

funktionsnedsatta barns utvecklings- och mognadsnivå. 

Färdtjänstens tillämpningsområde 

 Färdtjänsttillstånd gäller för resor inom och till alla kommuner i 

Västra Götaland.

 Tillfälliga färdtjänstresor inom annan kommun, utanför Västra 

Götalandsregionen, kan beviljas utan särskild prövning. Ansökan skall ske 

till handläggaren i hemkommunen senast 14 dagar innan planerad resa. 

Den enskilde ersätts, mot uppvisande av kvitto, med summa som 

överstiger fastställd egenavgift.  

 

Ledsagare  

Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare för att kunna 

genomföra resan och stödet ej kan erhållas via transportören ska tillståndet 

gälla även ledsagaren. I lagen finns ej angivet om ledsagare ska betala en 

avgift för resan eller ej utan detta får beslutas av kommunen. 

För beviljad ledsagare gäller följande i Lysekils kommun: 

 Tillståndsinnehavaren har behov av stöd under själva resan. 

 Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som färdtjänstresenären. 

 Ledsagaren reser gratis. 

 Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte vara ledsagare. 

 Ledsagare ska kunna tillgodose den färdtjänstberättigades hjälpbehov. 

 En ledsagare får medfölja under varje färdtjänstresa. Efter individuell 

prövning kan fler än en ledsagare medfölja under varje färdtjänstresa. 

 Ledarhund är att betrakta som ledsagare. Förtydligande kring ledarhund 

finns under övriga bestämmelser. 

 Det åvilar resenären att själv ordna med ledsagare, när tillstånd till sådan 

är beviljad. 
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Medresenär 

Många färdtjänstberättigade kan genomföra resan själva eller med det stöd som 

transportören ger och utifrån detta beviljas inte ledsagare. Behov av stöd vid 

resans mål kan dock föreligga och utifrån detta har man möjligheten att 

medföra medresenär. För medresenär gäller följande i Lysekils kommun: 

 Medresenären ska stiga på och av vid samma plats som 

färdtjänstresenären. 

 Medresenären betalar samma avgift som färdtjänstresenären. 

 Den som inte beviljats ledsagare har rätt att medföra en medresenär 

utan särskild prövning. 

 Resenär som är beviljad ledsagare kan ej medföra medresenär. 

 Efter individuell prövning kan färdtjänstresenär medges 

rätt till flera medresenärer. Grund för detta kan till 

exempel vara att färdtjänstresenären har minderåriga 

barn eller om minderårig resenär har syskon eller 

föräldrar som behöver resa med. Även andra situationer 

kan bedömas som skäliga. Service- och assistanshund är 

att betrakta som medresenär.  

 Antalet medresenärer kan aldrig bli större än sällskapet som ryms i 

det anvisade fordonet. 

 

Tillståndets tidsbegränsning-omfattning 

Enligt likställighetsprincipen i Kommunallagen bör inte färdtjänstresor begränsas 

i antal, då icke funktionsnedsatta kommuninnevånare inte har begränsning i antal 

resor att förflytta sig i allmän kollektivtrafik 

 
I Lysekils kommun gäller följande: 
 

 Tillstånd meddelas normalt för viss tid eller för livet ut.

 Vid tidsbegränsning ges tillstånd som minst för tre månader och högst två 

år, om inte särskilda skäl föreligger.  

 Särskilda skäl kan vara funktionshindrets art som ej möjliggör resa med 

allmänna kommunikationer oavsett utveckling av kollektivtrafiken. 

Färdtjänst beviljas tills vidare i dessa fall. 

 Färdtjänst beviljas för obegränsat antal resor.

 Färdtjänst ersätter inte avsaknad av exempelvis egen bil, vilket 

innebär att ”rundtur” med färdtjänst ej kan ske. Detsamma gäller 

att skjutsa hem medresenär/ ledsagare till dennes bostad.  

 Färdtjänst får inte användas för resor inom tjänsten då detta 

åvilar arbetsgivarens ansvar. 

 Färdtjänst får inte användas för resor som av någon anledning 

bekostas av det allmänna såsom sjuk- och behandlingsresor eller 

skolskjutsar. 
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Ansökan och beslut  

Ansökan: 

 Ansökan skickas in via e-tjänster på kommunens hemsida eller lämnas till 

Kontaktcenter på kommunen. 

 Ansökan kan behöva kompletteras med aktuellt utlåtande som styrker 

funktionshindret. Utlåtandet kan skrivas av läkare, arbetsterapeut, 

sjukgymnast eller annan med specialistkompetens. 

 Den som söker färdtjänst ansvarar själv för att skaffa och bekosta det 

utlåtandet. Ett utlåtande i sig är inte tillräckligt för att få ett 

färdtjänsttillstånd. Däremot utgör utlåtandet en del av beslutsunderlaget. 

 

Handläggning av färdtjänstärenden: 

 

 Handläggning av ett ärende sker enligt bestämmelserna i förvaltningslag 

(2017: 900) och lag (1997:736) om färdtjänst tillsammans med 

kommunens kompletterande riktlinjer.  

 Utredningstiden är fyra veckor och tiden räknas utifrån när en fullständig 

ansökan inkommit.  

Beslut: 

 

Beslut meddelas den sökande skriftligt. Den som får avslag på sin ansökan om 

färdtjänst kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Varje beslut om avslag 

innehåller information om hur beslutet kan överklagas. Överklagandet skall vara 

skriftligt och ha inkommit till Lysekils kommun inom tre veckor från det att 

sökanden tog del av beslutet.  

 

Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstånd: 

 

 Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om 

förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd 

kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna 

kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har 

förbättrats. 

  Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till 

allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som 

gäller för färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om 

ändrade förhållanden föranleder det.  

Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av:  

 upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s.k. 

bomresor. 

 att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst 

 att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende 

resesätt/fordonsval 

 vid hotfullt uppträdande samt vållande av obehag för 

medpassagerare/föraren eller  
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 vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattning att det kan äventyra 

säkerheten för färdtjänstresan,  

 att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.  

 Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör 

färdtjänsttillståndet att gälla från och med utflyttnings datum. 

 

Egenavgift 

För egenavgift för resor med färdtjänst gäller för Lysekil kommun:  

 

 Avståndsbaserad egenavgift gäller för resor med färdtjänst. Egenavgiften 

baseras på en startavgift som idag är 51,16 kronor de första 10 kilometrarna 

och därefter 3,07 kronor per kilometer. Avståndsbaserad egenavgift gäller 

dygnet runt och alla som innehar färdtjänsttillstånd i Lysekil kommun 

såsom färdtjänstresor, arbetsresor, omsorgresor samt ungdomsresor.  

 Egenavgiften gäller för resor till/från Lysekils kommun samt mellan och 

inom samtliga kommuner inom Västra Götaland.  

 För tillfälliga resor inom annan kommun, utanför Västra Götaland, är 

startavgiften 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3,07 

kr/kilometer.  Den enskilde ersätts i efterhand, mot uppvisande av kvitto 

med summa överstigande egenavgiften. Ansökan skall ske till handläggare i 

hemkommunen före planerad resa. 

 Årlig uppräkning görs med följsamhet till den allmänna kollektivtrafikens 

prisjusteringar inom Västra Götaland. Prisjusteringen skall göras på 

startavgift samt kilometerpris. Denna justering gäller resor med färdtjänst 

samt resor inom annan kommun.  

 Visar det sig att en färdtjänstberättigad, efter utredning av 

färdtjänsthandläggaren, förorsakat en så kallad bomresa och/eller andra 

inte godkända kostnader, kan kommunen komma att återkräva den 

uppkomna merkostnaden efter individuell utredning. 

 

Servicenivå 

Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären kan få följande 

service vid färdtjänstresa: 

 Hjälp in i och ut ur fordon. 

 Lyfta hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon. 

 Bagage får medtas, högst två matkassar eller en resväska. 

 Hjälp med säkerhetsbälte. 

 På resenärens egen begäran, hjälp till och från entrédörr (hyreshus, egen 

fastighet samt allmänna lokaler såsom affär, bank, apotek). Denna hjälp 

utgår inte om beviljad ledsagare medföljer på resan. 
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Efter individuell prövning kan färdtjänsttillståndet även innehålla rätt att: 

 Få hjälp att förflytta sig mellan invändig trappa till egen bostad i 

flerbostadshus med trappklättrare. Gäller ej i egen bostad eller utomhus. 

Transportören beslutar om trappklättring kan utföras på ett säkert sätt. 

Beslut gäller maximalt 6 månader. 

 Resa med speciellt anpassat fordon om funktionsnedsättningens art medför 

att resenären inte kan förflytta sig in i en personbil, och därmed inte kan 

genomföra en resa med färdtjänst på annat sätt än sittande i 

utprovad/ordinerad rullstol/elrullstol.  

 Scooter ej tillåten under färd med specialfordon. 

 Efter utredning, annan särskilt anpassad service. 

 

Manuell bärhjälp så kallad bumping, samt liggande transporter erbjuds inte 

under färdtjänstresor. 

Trafikutbud 

 Resor i färdtjänsten får genomföras dygnet runt.

 Resan ska beställas hos den beställningscentral 

kommunen/Västtrafik AB tecknat avtal med.

 Resan ska beställas tidigast 14 dagar och senast 1 timme före 

önskad resa. Resor nattetid bokas med god framförhållning. 

 Eventuell återresa kan beställas samtidigt.

 Avbeställning av bokad resa måste ske senast en timma före 

tidpunkten för bokad resa.

 Färdtjänstresenär ska resa med det fordon som entreprenören 

hänvisar till och som är lämpligt utifrån funktionshinder och 

restillfälle.

 Resor i färdtjänsten samordnas i möjligaste mån. 

Beställningscentralen utför samordningen i samband med bokningen 

av resan. Samordningen kan innebära att ett fordon kan ha flera 

resenärer, där olika huvudmän bekostar resan. Samordningen får dock 

inte innebära att resans omvägstid förlänger resan med mer tid än vad 

som anges i avtalet om servicenivåer.

 En resa ska gå från en adress till en annan och uppehåll kan inte 

göras under resa.

Övriga bestämmelser 

I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har 

behov av annan bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med 

den. 

Ledar- eller servicehund får medföras. 
 

Förskrivningsbara förflyttningshjälpmedel, inkluderar ledarhund, får medföras 

under färdtjänstresa utan kostnad. Ledarhund, Assistans- och servicehundar ska 

alltid resa i godkänd transportbur som är placerad i bagageutrymme under färd, 

enligt Statens och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av 

levande djur. (SJVFS 2019:7). Resa med ovan nämnda djur kan hänvisas till 

särskilda fordon på grund av att hänsyn ska tas till allergier.
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Riksfärdtjänst 

Vad är riksfärdtjänst 

Den allmänna kollektivtrafiken i Sverige utförs genom flera olika transportsätt som är olika 
väl anpassade för personer med funktionshinder. För dem som till följd av stort och 
varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt finns riksfärdtjänst. 
Riksfärdtjänst innebär en ersättning för extra kostnader om sådana uppstår vid resa mellan 
olika kommuner i Sverige. De extra kostnaderna ska uppstå till följd av att resenär med 
funktionshinder behöver ha en ledsagare med sig för att kunna genomföra resa med 
allmänna kommunikationer, eller av att personbil eller ett särskilt anpassat fordon måste 
användas för resan. 
 

Vem kan beviljas riksfärdtjänst Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) 

 

Enligt 1 § lag om riksfärdtjänst, ska en kommun på de villkor som anges i denna lag 

lämna ersättning för reskostnad för de personer som till följd av ett stort och varaktigt 

funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

 
Enligt 5 § lag om riksfärdtjänst ska tillstånd meddelas om: 

1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader 

kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 

2. ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan 

enskild angelägenhet, 

3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 

4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med 

allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och 

5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

 

Lagens formulering innebär att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för 

färdtjänst. Lagen anger ingen skyldighet för kommunen att anordna transporten. 

Resan ska inte kunna göras till normala kostnader. 

 

För beviljande av tillstånd till riksfärdtjänst gäller i Lysekils kommun: 
 

 Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och 

varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

 Funktionshindret ska förväntas bestå i minst tre månader för att betraktas som 

varaktigt. 

 Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen. 

 

För beviljande av riksfärdtjänst för barn gäller följande i Lysekil kommun: 

Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av riksfärdtjänst är 

funktionsnedsättningens begränsningar i jämförelse med icke funktionsnedsatta 

barns utvecklings- och mognadsnivå. 

Ledsagare 

 Ledsagare är en person som inte reser av eget intresse utan måste medfölja 
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för att kunna stödja riksfärdtjänstresenären för att denne ska kunna 

genomföra resan. 

 Ledsagare beviljas den resenär som behöver mer hjälp än trafikföretagets 

personal kan ge. 

 Om en tillståndshavare inte kan genomföra en resa med ledsagare och med 

stöd av trafikföretaget kan tillstånd till ytterligare ledsagare beviljas. 

 Att trafikföretaget inte uppfyller sina åtaganden är inte en grund för att 

bevilja ledsagare. 

 Ledsagare ska stiga på och av vid samma plats som 

riksfärdtjänstresenären. Ledsagare reser gratis. 

 Den som själv är färdtjänstberättigad kan inte var ledsagare. 

 Vid resa med personbil och specialfordon beviljas ledsagare endast vid 

behov av kvalificerat stöd under resan. 

 Det åvilar resenären att själv ordna med ledsagare, när tillstånd till sådan är 

beviljad. 

 

Medresenär 

 Medresenär är en person som reser med på samma sträcka som 

riksfärdtjänstresenären. 

 Medresenär ska stiga på och av på samma plats som riksfärdtjänstresenären. Den 

som inte beviljas ledsagare har rätt att medföra en medresenär utan särskild 

prövning. 

 Efter individuell prövning kan resenär medges rätt till flera medresenärer. Exempel 

på grund för detta kan vara om resenären har minderåriga barn eller om minderårig 

resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Även andra situationer kan 

bedömas som skäliga. 

 Resenär som är beviljad ledsagare kan till följd av individuella skäl även beviljas 

medresenär. Grund för detta är samma som för rätten att medföra flera 

medresenärer i färdtjänst. 

 Antalet medresenärer kan aldrig bli större än att sällskapet ryms i det anvisade 

fordonet. 

 Medresenär betalar samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade. 

 

Trafikutbud 

 I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer med ledsagare. 

 I andra hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med resa 

med personbil eller specialfordon. Denna reseform beviljas förutsatt att det medför 

att resan annars blir särskilt kostsam. 

 I tredje hand beviljas resa med allmänna kommunikationer i kombination med 

personbil eller specialfordon tillsammans med ledsagare. 

 

 I sista hand beviljas resa med personbil eller specialfordon med eller utan ledsagare. 

 Resan ska genomföras på billigaste sätt, vilket innebär att rangordningen ovan i 
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enstaka fall kan frångås. 

 Resor med personbil och specialfordon ska samordnas. 

 Resor med allmänna kommunikationer ska genomföras på billigast möjliga 

avgångstid. Önskad avresetid kan förskjutas inom samma dag. 

 Uppehåll under resan medges ej. 

 Det åvilar resenären att själv ordna med ledsagare, när tillstånd till sådan är 

beviljad. 

 Tillstånd till dyrare färdsätt än allmänna kommunikationer medges inte  

med motivering: 

1. att ledsagare saknas för resan 

2. att biljett inte finns att tillgå vid önskad avresetid 

3. att man inte litar på att trafikföretaget uppfyller sitt åtagande om stöd. 

 

Ansökan, utredning och beslut 

I lag om riksfärdtjänst 10-13 § behandlas frågor kring handläggning utifrån 

förvaltningslagen. Handläggning av riksfärdtjänst följer de regler som anges i 

förvaltningslagen. Personalen har att följa bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen. 

Vid ansökan, utredning och beslut gäller följande i Lysekil kommun: 

 

  Vid ansökan om riksfärdtjänst ska ansökan inkomma till färdtjänsthandläggaren 

senast 14 dagar innan önskad avresa. 

 I samband med storhelger ska ansökan vara inkommen tidigare än en månad före 

önskad avresa för att säkerställa resan. 

 Ansökan om riksfärdtjänst ska snabbehandlas om resan är av akut karaktär och om 

resbehovet inte har kunnat förutses, till exempel i samband med begravning eller 

nära anhörigs sjukdom. 

 Beslut om riksfärdtjänst fattas av färdtjänsthandläggare på delegation och omfattar 

vilket färdsätt som får användas. Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till 

förvaltningsdomstol. 

 

Antal resor 

 Tillstånd till riksfärdtjänst meddelas i normalfallet för en resa i taget. En resa är lika 

med en resa tur och retur. 

 Riksfärdtjänst kan meddelas för återkommande resor till ett speciellt resmål eller 

inom ett speciellt reseområde. Tillstånd till återkommande resor gäller för en viss tid 

och för visst antal resor. Tillstånd för återkommande resor medges för högst ett år. 
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Avgifter 

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som 

motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar 

närmare föreskrifter om dessa avgifter, enligt § 8 lagen om riksfärdtjänsten. 

 
Regeringen meddelar föreskrifter om dessa avgifter via Förordningen om egenavgifter 

vid resor med riksfärdtjänst (Förordning 1997:782). Vid resa med allmänna 

kommunikationer betalar medresenär den faktiska kostnaden för biljetten samt i 

förekommande fall en bokningsavgift. Avgiften är baserad på hela resan inklusive 

anslutningsresor. Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenär 

utifrån förordningens regler med undantaget att medresenärer över 18 år betalar full 

egenavgift. Ledsagarens egenavgift ersätts enligt Lag om riksfärdtjänst av kommunen. 

 

Kostnader för transport av hjälpmedel 

Om kostnader uppkommer för transport av hjälpmedel, till exempel om en elrullstol 

måste transporteras separat med tåg eller dylikt samtidigt som resenären reser med 

flyg, ersätts dessa kostnader av kommunen. 

 

Riksfärdtjänstens servicenivå 

Tillstånd till riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer innebär att service ges i 

enlighet med respektive transportsbolagsservice till resenärer med funktionshinder. 

 
Tillstånd till riksfärdtjänst med personbil och specialfordon innebär alltid att resenären 

kan få följande service: 

 

 Hjälp in i och ut ur fordon. 

 Lyfta hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon. 

 Hjälp med säkerhetsbälte. 

 Resenär kan ha med två resväskor samt hjälpmedel. 

 På resenärens begäran ges även följande service vid resa med taxi och 

specialfordon: Hjälp till och från port eller dörr, ledsagning, bagage och 

hjälpmedel. 

 Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. 

 Om tillståndet omfattar ledsagare ska det stöd och den hjälp som resenären 

behöver ombesörjas via medföljande ledsagare. Detsamma gäller om vuxen 

medresenär medföljer. 

 Manuell bärhjälp så kallad bumping, samt liggande transporter erbjuds inte under 

riksfärdtjänstresor. 
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Bilaga 2-Förtydligande av olika typer av ersättning 
 
Skatteverket:  
 En person som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning måste använda bil för resor 

mellan bostad och arbetsplats medges avdrag för bilkostnader utan krav på avstånd eller tidsvinst (12 

kap. 30 § IL).  

  

Du kan yrka avdrag för din totala kostnad för färdtjänstresor till och från arbetet under året som 

överstiger 11 000 kronor, under förutsättning att du har tillstånd till färdtjänst.  

 

Försäkringskassan: 

Du som har extra kostnader på grund av en funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning. 

Du kan få merkostnadsersättning om du: 

 har en funktionsnedsättning som kan antas vara i minst ett år 

 har merkostnader på minst 12 075 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning 

 har fyllt 18 år och inte har någon underhållsskyldig förälder 

 är försäkrad i Sverige. Du är i regel försäkrad i Sverige om du bor och arbetar här.  

 

Socialtjänstlagen 
10.9 Arbetsresor  

Arbetsresor innebär inte bara resor till och från en arbetsplats. I begreppet ingår även resbehov för att 

aktivt kunna söka arbete eller delta i andra aktiva åtgärder som kommunen eller 

arbetsmarknadsmyndigheten anordnar. Det kan t.ex. vara resor till och från Arbetsförmedlingen eller 

anställningsintervjuer, resor i samband med SFI-studier eller andra studier, samt resor till praktik, 

arbetsträning eller arbetssökarverksamhet. Socialnämnden bör vid beräkningen av skäliga kostnader 

för arbetsresor i regel beakta månadskostnaden för lokala resor med allmänna kommunikationer. Om 

den enskilde behöver bil för arbetsresor, bör de faktiska kostnaderna för arbetsresorna kunna användas 

som underlag vid beräkningen av skäliga kostnader, t.ex. för 

 • bensin,  

 • skatt, 

 • försäkring och 

 • besiktning. 

Behov av bil kan till exempel finnas om 

 • allmänna kommunikationer saknas,  

• turtätheten är starkt begränsad eller  

• den enskilde lider av sjukdom eller har funktionsnedsättning.  

 

 Socialnämnden bör vid beräkningen av skäliga kostnader för resor med färdtjänst beakta 

färdtjänstavgiften.  



 

  Kommunfullmäktige
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§ 164 Dnr 2022-000548 

Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-10-27 beslutat att föreslå en revidering av 
riktlinjerna för färdtjänst och riksförtjänst för att anpassa till praxis och 
förändringar på området. 

I samband med att färdtjänstområdet öppnades upp för att gälla i hela Västra 
Götalandsregionen valde flertalet kommuner att införa bokning av resa dagen före 
för att kunna samplanera resorna bättre. Nu har många kommuner valt att gå 
tillbaka till att kunna boka sin resa och återresa samma dag, det ger en ökad frihet 
och flexibilitet för individen.  

Förändringar som samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår är att man ska kunna 
boka sin färdtjänstresa senast en timme före avresa. I övrigt har inte riktlinjerna 
reviderats på annat sätt än att texten uppdaterats och skrivits mer lättläst och 
tydligt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-30, § 208 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-08 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-27, § 210 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aira Elfström (V): Att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
implementerande av bestämmelse (egenavgifter) som syftar att möjliggöra för 
personer med funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet på samma premisser 
som till personer utan funktionsnedsättningar. 

Lars Björneld (L) och Christina Gustavsson (S): Bifall till Aira Elfström 
återremissförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för implementerande av 
bestämmelse (egenavgifter) som syftar att möjliggöra för personer med 
funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet på samma premisser som till personer 
utan funktionsnedsättningar. 

Beslutet skickas till 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 28 Dnr 2023-000032 

Revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen 

Sammanfattning 

Mot bakgrund kommunfullmäktiges beslut att organisatoriskt flytta Kontaktcenter 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, har förvaltningen reviderat 
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen i relevanta delar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-30 
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till 
reviderat reglemente för kommunstyrelsen att börja gälla 2023-02-09. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till 
reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden att börja gälla 2023-02-09. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2022-12-30 

Dnr 

LKS 2023-000032 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 

Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen 

Sammanfattning 

Mot bakgrund kommunfullmäktiges beslut att organisatoriskt flytta Kontaktcenter 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, har förvaltningen reviderat 
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen i relevanta delar. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till 
reviderat reglemente för kommunstyrelsen att börja gälla 2023-02-09. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till 
reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden att börja gälla 2023-02-09. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-14 att kontaktcenter organisatoriskt flyttar 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 2023-01-01. Därmed 
behöver respektive nämnds reglemente revideras. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har reviderat kommunstyrelsens reglemente i relevanta delar.   
 
Ändringarna ligger under § 3 ”styrelsens övergripande uppgifter” där följande 
tillägg har gjorts; 

 Kontaktcenter 

 Färdtjänst, riksfärdtjänst och seniorkort 

 Kommungemensam posthantering 
 
Motsvarande punkter ovan har därmed tagits bort från 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilagor 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

http://www.lysekil.se/
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Kommunstyrelsens reglemente 
 

Detta reglemente träder i kraft den 9 februari 2023. 
 

1 § Allmänt om styrelsens uppgifter 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. (styrfunktion). 

 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 
som inte lagts på annan nämnd (Delegering från fullmäktige och särskilda 
uppgifter). 

 
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

2 § Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

 
 

3 § Styrelsens övergripande uppgifter 

Styrelsen ska; 

1. leda arbetet och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd 

2. utöva uppsikt över och följa verksamheten i övriga nämnder 

3. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs 

4. bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 
med kommunallagen 

5. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat 

6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar 

7. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare 

8. ansvara för regelbundna dialogmöten mellan styrelsen och övriga nämnder 
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I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat; 

 Utveckling av den kommunala demokratin och medborgar- och 
brukarinflytande 

 Samspel mellan politik och förvaltningar 

 Personal-, löne- och arbetsgivarpolitik 

 Kommunens ekonomiska och finansiella utveckling 

 Översiktsplanering (ÖP) 

 Övergripande strategiska markfrågor 

 Övergripande och strategisk planering av infrastruktur, IT, energi, trafik 
och kollektivtrafik 

 Mark- och bostadsförsörjning 

 Regionala, nationella och internationella frågor 

 Samordning av näringslivs- folkhälso- och integrationsfrågor 

 Övergripande miljöstrategiska frågor 

 Informationsverksamhet och kommunikation 

 IT-verksamhet, i enlighet med avtal om gemensam IT-funktion 

 Marknadsföring av kommunen 

 Inköp och upphandling 

 Kommunens krisledning, säkerhetsarbete och försäkringsskydd 

 Kontaktcenter 

 Färdtjänst, riksfärdtjänst och seniorkort 

 Kommungemensam posthantering 

 
4 § Företag och stiftelser 

Styrelsen ska: 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade 

3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
kommunallagen 10 kap 3§ är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser 
kommunen äger eller har intresse i 

4. ansvara för regelbundna dialogmöten mellan styrelsen och 
företagsledningarna 

5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som 
kommunen, helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister 
ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda kommunen vid bolagsstämmor 
samt i övrigt tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor, 
föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Ombud till 
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bolagsstämmor i dotterbolagen till Lysekils Stadshus AB utses dock av 
moderbolagets styrelse. 

 

5 § Kommunalförbund 

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

 

6 § Ekonomi och medelsförvaltning 

Styrelsen ska; 

1. I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för 
finansverksamheten. 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den 
nämnden 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen 

4. se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning 

5. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser 

6. ge anvisningar om attest och utanordning 

7. strategiskt styra och handlägga kommunövergripande 
upphandlingsverksamhet och vara kompetenscentra för kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 

Uppföljningsfunktionen 

7 § Styrelsens uppföljning 

Styrelsen ska: 

1. övervaka att av fullmäktige fastställda styrdokument för verksamheterna samt 
ekonomi följs upp i nämnderna 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen 

4. i enlighet med kommunens styrmodell och ekonomistyrningsprinciper 
rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv 

6. varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till 
fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av 
medborgarförslag som inkommit till kommunen. 
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8 § Delegering från fullmäktige 

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 
 

Ekonomi 

1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram 
och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, utdela medel ur donationsfonder i 
enlighet med fullmäktiges föreskrifter 

2. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse 
om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta avtal 

 
Personalfrågor 

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat: 

1. att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet 

2. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankommer på annan 

3. att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte kommunfullmäktige 
beslutat annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet och genom kollektivavtal eller på annat sätt 
reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare 

4. att besluta om stridsåtgärd 

5. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och 
besluta i alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt 
fullmäktiges anvisningar ankommer på annan 

6. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana 
frågor, 

7. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande 
inom kommunen 

8. utse kommundirektör 

9. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik 

10. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 
kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och likabehandlingsfrågor 

 
Näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara 
för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor. 
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Övrigt 

Styrelsen beslutar om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. 

 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
Särskilda uppgifter 

9 § Processbehörighet 

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut 
av fullmäktige. 

 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, 
om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

 

10 § Krisledningsnämnd 

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
(krisledningsnämnd). 

 
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga 
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

 

11 § Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Styrelsen ska; 

1. vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen 
(1994:1000), 

2. ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om 
anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter. 

3. besluta om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen enligt 
förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar 

4. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460), 

5. ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling 

 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Lysekils kommun 

 
Kommunstyrelsens arbetsformer 

För styrelsens arbetsformer gäller vad som föreskrivs i reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Lysekils kommun 

 

12 § Sammansättning 

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 
bestämmer. 
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13 § Kommunalråd 

Styrelsen har två personer som fullgör förtroendeuppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid, ordföranden som benämns kommunalråd respektive styrelsens 2:e vice 

ordförande, som benämns oppositionsråd. 

Kommunalrådet och oppositionsrådet ska ägna hela sin arbetstid åt kommunen för 
att främja dess utveckling. Kommunalrådet ansvarar ytterst för kommunens 
utvecklingsarbete och ekonomiska förvaltning, att leda och samordna kommunens 
verksamheter samt främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder. 

 

14 § Beredning 

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om 
arbetsformerna för ärendeberedningen i kommunstyrelsen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden reglemente 
 

Detta reglemente träder i kraft den 9 februari 2023. 
 
 

Inledning 

Utöver de av kommunfullmäktige antagna gemensamma bestämmelserna för 
kommunstyrelsen och nämnder i Lysekils kommun, gäller detta reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

§ 1 Verksamhetsområde 

Nämnden ska inom kommunen svara för: 

 Planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner PBL 5 kap 27 
§och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering 

 Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen 

 Exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagdmark för 
bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt. Upprättande, godkännande och 
genomförande av exploateringsavtal. 

 Försäljning av mark genom markanvisning. Ansvara för hela processen så som 
tävling/urval, upprättande och godkännande av erforderliga avtal för 
markanvisningens genomförande 

 Ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är 
sakägare 

 Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna 

 Försäljning av detaljplanelagd bostad- och industrimark 

 Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav 

 Adressättning av gator och allmänna platser 

 Naturvårdsfrågor som inte innebär myndighetsutövning såsom strandstädning och 
skötsel av vandringsleder 

 Utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och 
cykelvägar, torg, parker och grönområden, lek- och badplatser samt hamnar och kajer 

 Yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats 

 Väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar 
enligt Trafikverkets förordnande 

 Väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen 

 Gaturenhållning och skyltning (lag 1998:814) 

 Avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som utövas 
av miljönämnden. 

 P-tillstånd, parkeringsövervakning och fordonsflyttning 

 Trafiksäkerhetsarbete 

 GIS - förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem 
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 Kommunens fordon samt leasing av bilar 

 Kommunens måltidsverksamhet 

 Kommunens lokalvårdsverksamhet 

 Bostadsanpassningsbidrag 

 Hyresavtal med externa fastighetsägare 

 Uthyrning av kommunens fastigheter” 

 Hamnenhetens ansvarsområde: Hamnenheten, Gästhamn, Husbilar, Bryggor, 
Kajer, Sjösäkerhetsanordningar. 

 
 

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. 

 

§ 2 Nämndens sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige 
bestämmer. 



 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2023-01-25 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 C46CDCA2BAE5A4DB0223E2A53D966630C6258EC125 

 

 

§ 29 Dnr 2023-000031 

Kommunernas klimatlöften 2023 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att 
genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland 
ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 

Under 2023 uppmanas kommunen fortsätta arbetet med de befintliga löftena. 
Kommunerna kan antingen fortsätta med samma löften som under 2022 eller anta 
fler att jobba med under 2023. Under 2023 kommer klimat 2030 inte göra någon 
uppföljning utan överlämnar till kommunerna att göra egna interna uppföljningar. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med kommunens förvaltningar och bolag 
landat i att man ska fortsätt arbetet med 2022 års löften samt anta ytterligare löften 
som ligger i linje med olika inriktningsbeslut som kommunen fattat.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-20 
20 klimatlöften inför 2022 
Uppföljningsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de klimatlöften som 
beskrivs i tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2022-12-20 

Dnr 

LKS 2023-000031 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Linnea Lämås, 
linnea.lamas@lysekil.se 
 
 

Kommunernas klimatlöften 2023 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att 
genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland 
ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 

Under 2023 uppmanas kommunen fortsätta arbetet med de befintliga löftena. 
Kommunerna kan antingen fortsätta med samma löften som under 2022 eller anta 
fler att jobba med under 2023. Under 2023 kommer klimat 2030 inte göra någon 
uppföljning utan överlämnar till kommunerna att göra egna interna uppföljningar. 

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med kommunens förvaltningar och 
bolag landat i att man ska fortsätt arbetet med 2022 års löften samt anta ytterligare 
löften som ligger i linje med olika inriktningsbeslut som kommunen fattat.  

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de klimatlöften som 
beskrivs i tjänsteskrivelsen. Beslutet gäller även för kommunens helägda bolag. 

Ärendet 

Kommunernas klimatlöften är en satsning som ska underlätta för kommuner att 
genomföra klimatinsatser. Bakom satsningen står Klimat 2030 - Västra Götaland 
ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 

Satsningen består av 20 konkreta åtgärder, där kommunerna har rådighet, som är 
beprövade och som ger stor utsläppsminskning (se bilaga för detaljerad 
beskrivning). Varje kommun beslutar om hur många löften de vill anta. Satsningen 
genomfördes första gången under 2021 då Lysekils kommun antog 14 löften. Under 
2022 antogs 12 löften.  

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om har utvärderat satsningen och beslutat 
att även fortsättningsvis erbjuda kommunerna att delta. Utvärdering visade att 
kommunerna efterfrågar fleråriga, konkreta och välbeprövade åtgärder och därför 
har ett 30-tal nya klimatlöften formulerats med genomförande åren 2024 – 2026. 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om kommer under 2023 att bjuda in 
kommunerna att anta ett valfritt antal löften inför den nya perioden 2024-2026.  

Under 2023 uppmanas kommunen fortsätta arbetet med de befintliga löftena. 
Kommunerna kan antingen fortsätta med samma löften som under 2022 eller anta 
fler att jobba med under 2023. Under 2023 kommer klimat 2030 inte göra någon 
uppföljning utan överlämnar till kommunerna att göra egna interna uppföljningar.   
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Förvaltningens synpunkter 

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med kommunens förvaltningar och 
bolag landat i att man ska fortsätt arbetet med 2022 års löften samt anta ytterligare 
löften som ligger i linje med olika inriktningsbeslut som kommunen fattat.  

Förvaltningen föreslår att kommunen avger nedanstående 19 klimatlöften. Löften 
som under 2022 var påbörjade eller ej genomförda föreslås antas för att kunna 
slutföras under 2023. Löften som är genomförda 2022 föreslås antas även för 2023 
för att genomföra ytterligare insatser och/eller skapa kontinuitet i arbetet.  

 

Klimatlöften 2022 Angivet 
klimatlöfte 

föreslås 
antas 2023 

Status 2022 

1. Vi har en laddplan för kommunen  Ja Påbörjat  

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor Nej Ej antagit  

3. Våra nya personbilar är 
klimatbonusbilar (ändrad) 

Ja Genomfört 

4. Vi ställer krav i upphandling för 
transportdelen i nya avtal 

Ja Genomfört 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets 
kommunvelometer 

Ja Ej antaget 

 

6. Vi använder en klimatstyrande 
parkeringsplan/policy 

Ja Ej antaget 

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan 
och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar 

Ja Genomfört 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter  

Ja Genomfört 

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder  Ja Ej antaget 

10. Vi använder cirkulära möbler  Ja Ej antaget 

11. Vi möjliggör för medborgarna att 
låna/hyra produkter istället för att köpa  

Ja Ej antaget 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig 
verksamhet och har mål  

Ja Påbörjat 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten 
i offentlig verksamhet och har mål  

Ja Påbörjat  

14. Vi genomför energieffektiviseringar  Ja Genomfört 

15. Vi bygger i trä  Ja  Ej genomfört 

16. Vi installerar solenergi  Ja Ej genomfört 
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17. Vi arbetar med återbruk av 
byggmaterial  

Ja Ej antaget 

18. Vi har en koldioxidbudget  Ja Ej antaget 

19. Vi finansierar investeringar i egen 
verksamhet genom grön obligation  

Ja Ej genomfört 

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas 
engagemang för klimatet 

Ja Genomfört 

 

De klimatlöften som föreslås för antagande bedöms fullt genomförbara under 2023 
och ligger i linje med de olika inriktningsbeslut kommunen fattat, samt med 
åtaganden kommunen gjort i andra sammanhang.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Linnea Lämås 
Miljö- och klimatstrateg 

 

Bilaga/bilagor 

20 klimatlöften inför 2022 
Uppföljningsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 

Beslutet skickas till  

Hållbar utveckling 
Samtliga förvaltningar och bolag  
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§ 26 Dnr 2023-000022 

Utbetalning av partistöd 2023 

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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-30 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2023 ska 
utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisat förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2022-12-30 

Dnr 

LKS 2023-000022 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 

Utbetalning av partistöd 2023 

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. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2023 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. §§ 29-32 i kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått mandat i 
kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. 

Förvaltningens synpunkter  

Kommunfullmäktige reviderade 2022-03-16, § 28 regler för kommunalt partistöd som 
innebär att grundstödet är 9 000 kronor per parti och år samt mandatstöd som betalas 
ut med 12 000 kronor per mandat och år.  

Parti Antal 

mandat 

Grundstöd 

kr 

Mandatstöd 

kr 

Totalt partistöd 

kr 

Socialdemokraterna 8 9 000 96 000 105 000 

Liberalerna 2 9 000 24 000 33 000 

Centerpartiet 1 9 000 12 000 21 000 

Miljöpartiet 1 9 000 12 000 21 000 

Lysekilspartiet 5 9 000 60 000 69 000 

Moderaterna 5 9 000 60 000 69 000 

Sverigedemokraterna 5 9 000 60 000 69 000 

Kommunistiska partiet 2 9 000 24 000 33 000 

Vänsterpartiet 2 9 000 24 000 33 000 

Totalt 31 81 000 kr 372 000 kr 453 000 kr 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till  

Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen för utbetalning  
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§ 20 Dnr 2022-000581 

Fördelning av statlig ersättning för vissa utlänningar 

Sammanfattning 

Lysekils kommun erhåller schablonersättning för insatser för nyanlända från staten. 
Medlen utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa 
utlänningar. Schablonersättningen följer individen och betalas ut till kommunen 
under en tvåårsperiod med beviljat uppehållstillstånd som start. Ersättningen har 
minskat kraftigt de senaste åren. Prognos för 2023 är ca 2,6 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att schablonersättningen för 2023 fördelas 
procentuellt med 10 procent till kommunstyrelsen, 30 procent till 
utbildningsförvaltningen och 60 procent till arbetslivsförvaltningen, i likhet med 
den omarbetade fördelningen som gjordes till 2021, då arbetslivsförvaltningen 
erhöll en större andel till följd av omorganisationen och förvaltningens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-02 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att schablonersättningen 
som utbetalas enligt 10§ i Förordning (2010:1122) om insatser för vissa utlänningar 
under 2023 ska fördelas med 

 10 procent till kommunstyrelsen 

 30 procent till utbildningsförvaltningen 

 60 procent till arbetslivsförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppmana respektive 
förvaltning och kommunstyrelse till anpassning till eventuella justeringar av 
ersättningar. 

Kommunstyrelsen förestår kommunfullmäktige att besluta att fördelningen av 
schablonersättningen revideras och beslutas i samband med kommunens 
budgetarbete. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 34 Dnr 2022-000045 

Svar på medborgarförslag - Rusta upp den sk djurkyrkogården 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att medborgarförslaget bifalles i delarna 
att röja, sätta upp vägvisningsskyltar och skylt med förhållningsregler gällande 
begravning av djurkroppar, men inte att tillgängliggöra spadar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslag i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2023-01-04 

Dnr 

LKS 2022-000045 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om att rusta upp den så kallade 
djurkyrkogården 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att medborgarförslaget bifalles i delarna 
att röja, sätta upp vägvisningsskyltar och skylt med förhållningsregler gällande 
begravning av djurkroppar, men inte att tillgängliggöra spadar.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslag i 
enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att den så kallade djurkyrkogården rustas upp. 
Förslaget är att märka ut vart den finns och inom vilket område man får begrava 
djur (smådjur) samt märka ut, röja sly. Det bör också tillgängliggöras några spadar 
och sätta upp enkla ordningsregler. 

Förvaltningens synpunkter 

Den befintliga så kallade djurkyrkogården ligger i en av beteshagarna på 
Fjällaområdet. 

Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
arbetslivsförvaltningen och stämt av förslaget. Idag är det samhällsbyggnad som är 
uppdragsgivare och finansiär till arbetsmarknadsförvaltningen när det tex gäller att 
röja i området. Medborgarförslaget i sig bedöms inte generera några större 
kostnadsökningar jämfört med dagens nivå, med undantag för eventuell 
engångskostnad för uppsättande av några skyltar. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska bifallas med 
undantag att inte tillgängliggöra spadar och liknande redskap. Detta då det bedöms 
finnas risk för stöld eller skadegörelse. Då nedgrävning av döda djurkroppar bör 
hanteras på ett bra och ordnat sätt ska förhållningsregler kring detta framgå på en 
skylt.   

Förvaltningen föreslår också att istället för att använda begreppet djurkyrkogård 
ska begreppet djurbegravningsplats användas.  

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att medborgarförslaget bifalles i delarna 
att röja, sätta upp vägvisningsskyltar och skylt med förhållningsregler gällande 
begravning av djurkroppar, men inte att tillgängliggöra spadar.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 
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Bilaga/bilagor 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2022-000213 

Svar på medborgarförslag - Lysekil behöver fler mötesplatser - förslag 
att använda Oscars som ett kulturhus 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som inkom 2022-04-01 föreslås fler mötesplatser där man 
kan ses, fika, lyssna på musik eller läsa en tidning.  

Rent generellt skulle Oscars kunna vara en bra plats, och utgöra ett kulturhus. Det 
finns emellertid faktorer som talar emot detta då det inte går att lägga bibliotek 
och/eller Kulturhus på Oscars där eftersom det är relativt ont om plats och en svag 
golvkonstruktion. Det finns heller inga beslut eller inriktning om att eventuellt 
utreda ett kulturhus eller föreningshus framöver.  

I sammanhanget ska nämnas att det erfarenhetsmässigt behövs flera olika typer av 
verksamheter, förutom tex bibliotek och café, för att kunna attrahera människor 
som på så sätt gemensamt bidrar till en levande mötesplats. 

Mot bakgrund av ovanstående är svaret på medborgarförslaget att Oscars rent 
generellt skulle kunna vara en bra plats för kulturmöten, men att detta i så fall måste 
utredas. Det finns emellertid inte något beslut eller uppdrag att göra så. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är 
besvarat med vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2022-11-10 

Dnr 

LKS 2022-000213 
 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag om att Lysekil behöver fler 
mötesplatser - använda Oscars som ett kulturhus  

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som inkom 2022-04-01 föreslås fler mötesplatser där man 
kan ses, fika, lyssna på musik eller läsa en tidning.  

Rent generellt skulle Oscars kunna vara en bra plats, och utgöra ett kulturhus. Det 
finns emellertid faktorer som talar emot detta då det inte går att lägga bibliotek 
och/eller Kulturhus på Oscars där eftersom det är relativt ont om plats och en svag 
golvkonstruktion. Det finns heller inga beslut eller inriktning om att eventuellt 
utreda ett kulturhus eller föreningshus framöver.  

I sammanhanget ska nämnas att det erfarenhetsmässigt behövs flera olika typer av 
verksamheter, förutom tex bibliotek och café, för att kunna attrahera människor 
som på så sätt gemensamt bidrar till en levande mötesplats. 

Mot bakgrund av ovanstående är svaret på medborgarförslaget att Oscars rent 
generellt skulle kunna vara en bra plats för kulturmöten, men att detta i så fall 
måste utredas. Det finns emellertid inte något beslut eller uppdrag att göra så. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är 
besvarat med vad som anförts i förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag som inkom 2022-04-01 föreslås fler mötesplatser där man 
kan ses, fika, lyssna på musik eller läsa en tidning. Ett kulturhus där också kultur 
blir levande. Förslaget är att använda Oscars som ett kulturhus. Oscars ligger 
vackert och centralt och används för det mesta endast som festlokal. Om man läser 
LUPP enkätsvaren från våra ungdomar önskar de en mötesplats där man kan fika 
och bara vara. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen har varit i kontakt med bland andra kulturchefen som menar att 
Oscars rent allmänt skulle kunna vara en bra plats för och utgöra ett kulturhus. Det 
finns emellertid faktorer som talar emot detta då vi inte kan lägga bibliotek 
och/eller Kulturhus på Oscars eftersom det är relativt ont om plats och en svag 
golvkonstruktion. Det finns heller inget beslut eller inriktning om att utreda ett 
kulturhus eller föreningshus framöver.  

I sammanhanget ska nämnas att det erfarenhetsmässigt behövs flera olika typer av 
verksamheter, förutom tex bibliotek och café, för att kunna attrahera människor 
som på så sätt gemensamt bidrar till en levande mötesplats. 
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Mot bakgrund av ovanstående är svaret på medborgarförslaget att Oscars rent 
generellt skulle kunna vara en bra plats för kulturmöten, men att detta i så fall 
måste utredas. Det finns emellertid inte något beslut eller uppdrag att göra så. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Bilaga 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
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§ 35 Dnr 2022-000474 

Svar på medborgarförslag - Önskemål om att crossbanan i Gåseberg, 
Brastad ska återöppnas 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit 2022-09-21 med förslag om att öppna en 
tidigare använd crossbana i Gåseberg, Brastad. Marken är privatägd och kommunen 
kan därför inte agera enligt förslaget. Kommunen har undersökt andra 
markområden för denna typ av verksamhet men ser i dagsläget inte att någon 
lämplig mark finns tillgänglig. Dock ser kommunen positivt på förslag om aktiviteter 
för barn och unga och är behjälplig om medborgare vill starta föreningar för att 
driva en föreslagen verksamhet på privat mark.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-04 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2023-01-04 

Dnr 

LKS 2022-000474 
 
Avdelningen för hållbar utveckling och kvalitet 
Renée Daun, 
renee.daun@lysekil.se 
 
 

Medborgarförslag crossbana i Gåseberg, Brastad 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit 2022-09-21 med förslag om att öppna en 
tidigare använd crossbana i Gåseberg, Brastad. Marken är privatägd och 
kommunen kan därför inte agera enligt förslaget. Kommunen har undersökt andra 
markområden för denna typ av verksamhet men ser i dagsläget inte att någon 
lämplig mark finns tillgänglig. Dock ser kommunen positivt på förslag om 
aktiviteter för barn och unga och är behjälplig om medborgare vill starta föreningar 
för att driva en föreslagen verksamhet på privat mark.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 
 

 
Renée Daun 
Tf. Chef Avdelningen för hållbar 
utveckling och kvalitet 

 

Bilaga 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
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§ 36 Dnr 2022-000570 

Svar på medborgarförslag om återställande av miljön vid utsiktstornet 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som inkom 2022-11-17 föreslås att kommunen återställer en 
damm vid Flaggberget i Kyrkvik. 

Kommunen har ett miljömålsåtagande som lyder ”Anlägga nya våtmarker”. För att 
initiera arbetet med detta åtagande kommer kommunen inledningsvis genomföra en 
analys över vilka platser i kommunen som det är högst prioriterat att anlägga eller 
restaurera våtmarker. 

Våtmarken skulle kunna få en hög prioritet, men resultatet av analysen kommer att 
inväntas innan någon eventuell insats görs. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-13 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 
besvarat med hänvisning till vad som framförts i förvaltningens tjänsteskrivelse.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Datum 

2022-12-13 

Dnr 

LKS 2022-000570 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Linnea Lämås, 
linnea.lamas@lysekil.se 
 
 

Svar på medborgarförslag - Återställande av miljön vid 
utsiktstornet 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag som inkom 2022-11-17 föreslås att kommunen återställer en 
damm vid Flaggberget i Kyrkvik. 

Kommunen har ett miljömålsåtagande som lyder ”Anlägga nya våtmarker”. För att 
initiera arbetet med detta åtagande kommer kommunen inledningsvis genomföra 
en analys över vilka platser i kommunen som det är högst prioriterat att anlägga 
eller restaurera våtmarker. 

Våtmarken skulle kunna få en hög prioritet, men resultatet av analysen kommer att 
inväntas innan någon eventuell insats görs. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad som framförts i förvaltningens 
tjänsteskrivelse.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag som inkom 2022-11-17 föreslås att kommunen återställer en 
damm vid Flaggberget i Kyrkvik. Medborgaren föreslår att ”…området, med 
storleken 22 x 8 meter, grävs ut fullständigt.  - Så att vi får dammen tillbaka och de 
hotade arterna återfår den miljö som de gått miste om. I harmoni med den 
biologiska mångfald som vi har ett ansvar att upprätthålla och vårda för 
framtiden.”.  

Förvaltningens synpunkter 

Kommunen har antagit ett miljömålsåtagande som lyder ”Anlägga nya våtmarker”. 
För att initiera arbetet med detta åtagande kommer kommunen inledningsvis 
genomföra en analys över vilka platser i kommunen som det är högst prioriterat att 
anlägga eller restaurera våtmarker.  

Högst prioriterad hamnar de som kommer att ha störst effekt gällande inom 
klimatanpassning och bekämpning av klimatförändringarna. Våtmarker stärker 
nämligen landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och kan på 
så sätt mildra effekterna av torka och översvämning. Våtmarker kan också rena 
vattnet från näringsämnen och miljögifter och är viktiga för biologisk mångfald. 
Beroende på typ av våtmark kan de även bidra till att binda kol i marken och har på 
så vis en positiv effekt för klimatet. 

Våtmarken vid Flaggberget kan, som medborgaren beskriver, bidra med flera olika 
viktiga ekosystemtjänster. Exempelvis kan den skapa förutsättningar för biologisk 
mångfald och fridlysta arter, stärka grön infrastruktur i stadsmiljö och fördröja en 
del dagvatten som rinner från berget ner till Lysekils centralområdet. Våtmarken 
vid Flaggberget ligger i ett hällmarks område vid Lysekils kyrka. Området är klassat 
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som naturvärdesklass 3 vilket innebär att området har påtagligt naturvärde. 
Området är också en viktig spridningskorridor enligt Naturinventering 
(Grönstrategi 2019) som ger olika arter spridningsmöjligheter i Lysekils tätort.  

Andra viktiga ekosystemtjänster vid Flaggberget som en våtmark kan bidra med är 
det kulturella – det ligger längs en av Lysekils vandringsslingor, den blå 
strandpromenadsslingan, till Utsiktstornet och som medborgaren beskriver kan 
våtmarken bli en vattenspegel i panorama som man ser från utsiktstornet. Att 
kunna åka skridskor där vintertid är också en kulturell ekosystemtjänst.  

En informationsskylt på platsen hade också bidragit till att öka kunskapen om 
betydelsen av våtmarker för vår miljö och vårt klimat. Därav skulle våtmarken 
kunna få en hög prioritet, men resultatet av analysen kommer att inväntas innan 
någon eventuell insats görs.  

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Linnea Lämås 
Miljö- och klimatstrateg 

 

Bilagor 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till  

Förslagsställaren 
Hållbar utveckling 
Park, gata och natur 
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§ 37 Dnr 2022-000148 

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - 
Lysekil behöver kommunapotekare 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen ska inrätta en tjänst som kommunapotekare. 

Motionen har behandlats av socialnämnden 2022-10-27, § 114 och 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens beslut. 

Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och enhetschefer för 
hemsjukvården har under hösten 2022 haft dialog med cheferna för Lysekils båda 
vårdcentraler där diskussioner förts kring hur verksamheterna ska samarbeta kring 
läkemedelsgenomgångar och om förslaget att gemensamt med kommunen inrätta 
en tjänst som kommunapotekare.  

Socialförvaltningen skriver också att de delar åsikten med vårdcentralerna att 2023 
prioritera redan planerade insatser vad gäller kompetensutveckling inom 
läkemedelshantering till vård- och omsorgspersonal, att få följsamhet till rutiner och 
riktlinjer kring läkemedelsgenomgångar och det fortsatta utvecklingsarbetet för 
omställningen till Nära vård. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-12-30 
Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-10-27, § 114 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-03-16, § 35 
Motion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om att inrätta en 
tjänst som kommunapotekare som ska finansieras gemensamt av Lysekils kommun 
och Västra Götalandsregionen. 

Beslutet skickas till 

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

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars 
Björneld (L) - Lysekil behöver kommunapotekare 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen ska inrätta en tjänst som kommunapotekare. 

Motionen har behandlats av socialnämnden 2022-10-27, § 114 och 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens beslut. 

Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och enhetschefer 
för hemsjukvården har under hösten 2022 haft dialog med cheferna för Lysekils 
båda vårdcentraler där diskussioner förts kring hur verksamheterna ska samarbeta 
kring läkemedelsgenomgångar och om förslaget att gemensamt med kommunen 
inrätta en tjänst som kommunapotekare.  

Socialförvaltningen skriver också att de delar åsikten med vårdcentralerna att 2023 
prioritera redan planerade insatser vad gäller kompetensutveckling inom 
läkemedelshantering till vård- och omsorgspersonal, att få följsamhet till rutiner 
och riktlinjer kring läkemedelsgenomgångar och det fortsatta utvecklingsarbetet för 
omställningen till Nära vård. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om att inrätta en 
tjänst som kommunapotekare som ska finansieras gemensamt av Lysekils kommun 
och Västra Götalandsregionen. 

Ärendet 

Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen ska inrätta en tjänst som kommunapotekare. 

I Liberalernas motion föreslås kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
socialnämnden att inrätta en tjänst som kommunapotekare som bör finansieras 
gemensamt av kommun och region. Uppdraget som kommunapotekare föreslås 
innebära bland annat att genomföra läkemedelsgenomgångar, bidra med 
kompetensutveckling och ge specialiststöd i läkemedelsfrågor. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till socialnämnden och 
kommunstyrelsen 2022-03-16, § 35. 

Förvaltningens synpunkter  

Motionen har behandlats av socialnämnden 2022-10-27, § 114 och 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens beslut. 

http://www.lysekil.se/


 

Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 

Dnr 

LKS 2022-000148 

 

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

Socialförvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att läkemedelsbehandlingar är en 
integrerad del i hälso- och sjukvården och ingår därmed i regelverk för samverkan 
mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland.  

Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och enhetschefer 
för hemsjukvården har under hösten 2022 haft dialog med cheferna för Lysekils 
båda vårdcentraler där diskussioner förts kring hur verksamheterna ska samarbeta 
kring läkemedelsgenomgångar och om förslaget att gemensamt med kommunen 
inrätta en tjänst som kommunapotekare.  

Diskussionerna resulterade i att den gemensamma utgångspunkten är att 
läkemedelsgenomgångar ska utföras enligt VGR:s regionala medicinska riktlinje 
och att arbetet med att ta fram gemensam rutin fortsätter under hösten.  

Kommunens sjuksköterskor har påbörjat dokumentation av 
läkemedelsgenomgångar med KVÅ-koder (klassifikation av vårdåtgärder) i 
journalen som innebär att statistik kan tas fram.  

Socialförvaltningen skriver också att de delar åsikten med vårdcentralerna att 2023 
prioritera redan planerade insatser vad gäller kompetensutveckling inom 
läkemedelshantering till vård- och omsorgspersonal, att få följsamhet till rutiner 
och riktlinjer kring läkemedelsgenomgångar och det fortsatta utvecklingsarbetet för 
omställningen till Nära vård. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från socialnämnden 2022-10-27, § 114 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-03-16, § 35 
Motion 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Socialnämnden  
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§ 114 Dnr 2022-000128 

Remitterad motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - 
Lysekil behöver kommunapotekare 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen ska inrätta en tjänst som kommunapotekare. 

Socialförvaltningen delar åsikt med vårdcentralerna att under 2023 prioritera redan 
planerade insatser vad gäller kompetensutveckling inom läkemedelshantering till 
vård- och omsorgspersonal, att få följsamhet till rutiner och riktlinjer kring 
läkemedelsgenomgångar och det fortsatta utvecklingsarbetet för omställningen till 
Nära vård. 

Uppdraget att inrätta en tjänst som kommunapotekare som ska finansieras 
gemensamt av kommun och region bör därför inte prioriteras under 2023. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Protokollsutdrag SON 2022-06-30, § 80 
Protokollsutdrag LKF 2022-03-16, § 35 – Motion från Britt-Marie Didriksson 
Burcher (L) och Lars Björneld (L) – Lysekil behöver en kommunapotekare 
Motionen 2022-03-24 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om att inrätta en 
tjänst som kommunapotekare som ska finansieras gemensamt av Lysekils kommun 
och Västra Götalandsregionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Remissvar på motionen Lysekil behöver kommunapotekare 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen ska inrätta en tjänst som kommunapotekare. 

Socialförvaltningen delar åsikt med vårdcentralerna att under 2023 prioritera 
redan planerade insatser vad gäller kompetensutveckling inom 
läkemedelshantering till vård- och omsorgspersonal, att få följsamhet till rutiner 
och riktlinjer kring läkemedelsgenomgångar och det fortsatta utvecklingsarbetet för 
omställningen till Nära vård. 

Uppdraget att inrätta en tjänst som kommunapotekare som ska finansieras 
gemensamt av kommun och region bör därför inte prioriteras under 2023. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motion om att inrätta en 
tjänst som kommunapotekare som ska finansieras gemensamt av Lysekils kommun 
och Västra Götalandsregionen.  

Ärendet 

Britt-Marie Didriksson-Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion föreslagit 
att kommunen inrättar en tjänst som kommunapotekare. 

I liberalernas motion föreslås kommunfullmäktige att ge i uppdrag till 
socialnämnden att inrätta en tjänst som kommunapotekare som bör finansieras 
gemensamt av kommun och region. 

Uppdraget som kommunapotekare föreslås innebära bland annat att genomföra 
läkemedelsgenomgångar, bidra med kompetensutveckling och ge specialiststöd i 
läkemedelsfrågor.  

Förvaltningens utredning 

Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och ingår 
därmed i regelverk för samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommunerna i Västra Götaland. En särskild samverkansgrupp hanterar 
gemensamma läkemedelsfrågor mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR. 

Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och enhetschefer 
för hemsjukvården har under hösten 2022 haft dialog med cheferna för Lysekils 
båda vårdcentraler där diskussioner förts kring hur verksamheterna ska samarbeta 
kring läkemedelsgenomgångar och om förslaget att gemensamt med kommunen 
inrätta en tjänst som kommunapotekare.  

Diskussionerna resulterade i att den gemensamma utgångspunkten är att 
läkemedelsgenomgångar ska utföras enligt VGR:s regionala medicinska riktlinje 
och att arbetet med att ta fram gemensam rutin fortsätter under hösten. 
Kommunens sjuksköterskor har påbörjat dokumentation av 
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läkemedelsgenomgångar med KVÅ-koder i journalen som innebär att statistik kan 
tas fram. Läkare från båda vårdcentralerna kommer under hösten att erbjuda 
utbildning av geriatriker till både vårdpersonal och sjuksköterskor. 

Socialförvaltningen delar åsikt med vårdcentralerna att 2023 prioritera redan 
planerade insatser vad gäller kompetensutveckling inom läkemedelshantering till 
vård- och omsorgspersonal, att få följsamhet till rutiner och riktlinjer kring 
läkemedelsgenomgångar och det fortsatta utvecklingsarbetet för omställningen till 
Nära vård. 

Uppdraget att inrätta en tjänst som kommunapotekare som ska finansieras 
gemensamt av kommun och region bör därför inte prioriteras för 2023. 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 

Sedan 2018 har Socialförvaltningen avtal med Apoteket kring kvalitetsgranskning 
av läkemedelshantering. 

Kvalitetsgranskningen genomförs av specialutbildad farmaceut. 
Läkemedelsansvarig sjuksköterska och MAS deltar under kvalitetsgranskningen. 

Farmaceuten går igenom riktlinjer/rutiner, ordination, iordningställande, 
administrering, förvaring, rekvisition och leverans enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården. 

En konkret åtgärdsplan tas fram som beskriver de områden där det finns 
förbättringsmöjligheter som vårdgivaren kan fokusera på.  

Granskningens innehåll:  

1. Genomomgång av lokal instruktionen. 
2. Genomgång av läkemedelsförråd. 
3. Genomgång av kommunala akutläkemedelsförråd.  
4. Genomgång av patientbundna läkemedel/medicinskåp hos ett par boenden. 
5. Genomgång av narkotikahantering. Stickprov narkotika. 

Kvalitetsgranskning utförs på 4 enheter/år.   

2018 granskades Skärgårdshemmet, Lysekilshemmet, Skaftöhemmet och 
Stångenäshemmet. 

2019 granskades Skärgårdshemmet och Kronbergets gruppboende. Under 2019 
bytes två granskningar ut mot två utbildningstillfällen för sjuksköterskor.  

Under november och december 2022 är fyra kvalitetsgranskningar inbokade. 

Läkemedelsgenomgångar 

En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas när en patient påbörjar hemsjukvård 
eller flyttar in i ett särskilt boende. Så länge patienten får vård av den kommunala 
hälso- och sjukvården ska patienten erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst 
en gång per år. Läkaren ska kontrollera att patientens läkemedelslista är korrekt 
och göra en bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och 
säker. Läkaren ska även ta ställning till vilka av patientens läkemedelsrelaterade 
problem som kan lösas direkt och vilka som kräver en fördjupad 
läkemedelsgenomgång. 
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Rutiner för läkemedelshantering 

Senast den november 2022 kommer alla socialförvaltningens enheter som arbetar 
med läkemedel uppdaterat de lokala rutinerna för läkemedelshantering som 
beskriver vem som gör vad, hur man gör det och när man gör det.  

Personer över 75 år med olämpliga läkemedel och eller med tio eller fler 
läkemedel 

Andel personer som får olämpliga läkemedel och eller som har tio eller fler 
läkemedel minskade under 2021.  

Utdrag ur Kolada 

Nyckeltal 2020 2021 

Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%) 10,4 9,9 

Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%) 36,3 32,8 

Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga läkemedel, andel (%) 14,2 11,9 

Personer 75+ år med hemtjänst med tio eller fler läkemedel, andel (%) 35,8 32,5 

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef   

Annica Hemberg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag SON 2022-06-30, § 80  
Protokollsutdrag LKF 2022-03-16, § 35 – Motion från Britt-Marie Didriksson 
Burcher (L) och Lars Björneld (L) – Lysekil behöver en kommunapotekare 
Motionen 2022-03-24 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 
 

http://www.lysekil.se/




 

  Kommunstyrelsen
  
  

 

Sammanträdesprotokoll 
2023-01-25 

 

1 (1) 

 

  
Justerare Utdragsbestyrkande 

E-signering: 

 C46CDCA2BAE5A4DB0223E2A53D966630C6258EC125 

 

 

§ 38 Dnr 2022-000437 

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) - 
Påskynda arbetet med Multihall på Kronbergsvallen 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion till 
kommunfullmäktige 2022-09-14 föreslagit att påskynda arbetet med en multihall på 
Kronbergsvallen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget 2022 ett uppdrag att utreda ett 
Helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet. I detta ingår idrottsanläggningar och 
skolor på Gullmarsborg och Kronberget. Denna utredning förväntas bli klar 2023. 

Utbildningsförvaltningen konstaterar i sitt svar på motionen följande: 

- Inget beslut om byggnation av multihall har tagits. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget 2022 ett uppdrag att utreda ett 
helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet. I detta ingår idrottsanläggningar och 
skolor på Gullmarsborg och Kronberget. Utbildningsnämnden bidrar till detta 
genom att beskriva verksamheternas behov. Arbetet leds av en styrgrupp där 
utbildningsförvaltningen ingår.  

- Utbildningsnämnden har påbörjat utredningen genom förvaltningens 
lokalbehovsplan samt beställning av statusbedömning av fastigheter. 

Med hänvisning till utbildningsförvaltningens svar på motionen och med grund i 
pågående arbete delar kommunstyrelseförvaltningen uppfattningen att motionen 
bör avslås.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-05 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-11-23, § 126 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-09-14, § 115 
Motion  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Avdelning hållbar utveckling och kvalitet 
Daniel Fredriksson, 
daniel.fredriksson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars 
Björneld (L) - Påskynda arbetet med multihall på 
kronbergsvallen 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion till 
kommunfullmäktige 2022-09-14 föreslagit att påskynda arbetet med en multihall 
på Kronbergsvallen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget 2022 ett uppdrag att utreda ett 
Helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet. I detta ingår idrottsanläggningar och 
skolor på Gullmarsborg och Kronberget. Denna utredning förväntas bli klar 2023. 

Utbildningsförvaltningen konstaterar i sitt svar på motionen följande: 
- Inget beslut om byggnation av multihall har tagits. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget 2022 ett uppdrag att utreda ett 
helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet. I detta ingår idrottsanläggningar och 
skolor på Gullmarsborg och Kronberget. Utbildningsnämnden bidrar till detta 
genom att beskriva verksamheternas behov. Arbetet leds av en styrgrupp där 
utbildningsförvaltningen ingår.  

- Utbildningsnämnden har påbörjat utredningen genom förvaltningens 
lokalbehovsplan samt beställning av statusbedömning av fastigheter. 

 

Med hänvisning till utbildningsförvaltningens svar på motionen och med grund i 
pågående arbete delar kommunstyrelseförvaltningen uppfattningen att motionen 
bör avslås.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Daniel Fredriksson 
Folkhälsostrateg 

 

Bilaga/bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-11-23, § 126 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-09-14, § 115 
Motion  

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Utbildningsnämnden  

http://www.lysekil.se/
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UBN § 126 Dnr 2022-000512 

Remissvar - Motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) 
- Påskynda arbetet med Multihall på Kronbergsvallen 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion till 
kommunfullmäktige 2022-09-14 föreslagit att påskynda arbetet med en multihall på 
Kronbergsvallen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget 2022 ett uppdrag att utreda ett 
helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet. I detta ingår idrottsanläggningar och 
skolor på Gullmarsborg och Kronberget. Denna utredning förväntas bli klar 2023. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Motion - påskynda arbetet med multihall på Kronbergsvallen 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-09-14 § 115 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 

2022-11-14 

Dnr 

UBN 2022-000512 
 (2022-000437) 
Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson, 0523-61 32 90 
lennart.olsson@lysekil.se 
 
 

Tjänsteskrivelse - remissvar från utbildningsnämnden 
gällande påskynda arbetet med multihall på Kronbergsvallen 

Sammanfattning 

Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) har i en motion till 
kommunfullmäktige 2022-09-14 föreslagit att påskynda arbetet med en multihall 
på Kronbergsvallen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget 2022 ett uppdrag att utreda ett 
Helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet. I detta ingår idrottsanläggningar och 
skolor på Gullmarsborg och Kronberget. Denna utredning förväntas bli klar 2023. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

En motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) inkom till 
kommunfullmäktige 2022-09-14. Motionärerna föreslog kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påskynda arbetet med en multihall. 
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Förvaltningens synpunkter  

Utbildningsförvaltningen konstaterar följande: 

- Inget beslut om byggnation av multihall har tagits. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget 2022 ett uppdrag att utreda ett 

helhetsgrepp över Gullmarsborgsområdet. I detta ingår idrottsanläggningar 
och skolor på Gullmarsborg och Kronberget. Utbildningsnämnden bidrar 
till detta genom att beskriva verksamheternas behov 

- Denna utredning förväntas bli klar 2023. Ansvarig för arbetet är 
samhällsbyggnadsförvaltningen och leds genom en styrgrupp där 
utbildningsförvaltningen ingår. 

- Utbildningsnämnden har påbörjat delar av att bistå utredningen genom 
förvaltningens lokalbehovsplan samt beställning av statusbedömning av 
fastigheter. 

Lennart Olsson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga 

Motion påskynda arbetet med multihall på Kronbergsvallen 

http://www.lysekil.se/
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Dnr 

UN 2022-000512 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
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Motion till kommunfullmäktige 14 september 
 
Påskynda arbetet med Multihall på Kronbergsvallen. 
 
En Multihall vänder sig till olika intresse-inriktningar som idrott, skola, kutur, 
konserter, mässor och bowlinghall. 
Kommunens föreningar har i flera år påtalat att de har ett stort behov av mer halltider. 
Ung Utveckling har hjälpt till att få in fler barn och ungdomar till fysisk aktivitet. 
Idag finns en projektanställd Föreningsutvecklare på deltid, vars tjänst upphör i 
december. 
Liberalerna vill att deltidstjänsten blir kvar, för att minska sociala problem och ge 
ungdomar en mer aktiv fritid. 
Många studier visar att barn som är stillasittande på sin fritid får vid högre ålder 
sämre immunförsvar och ökad risk för fysiska och psykiska sjukdomar. 
En Multihall på Kronbergsvallen med sin närhet till förskola, åk 1-6, högstadiet och 
gymnasiet kommer att öka antalet idrottstimmar per elev. 
De sociala problemen blir mindre om man flyttar Kronbergsvallens aktiviteter till 
Slättevallen. 
 
Liberalernas förslag till beslut 
Fullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påskynda arbetet med en 
Multihall. 
 
Lysekil 4 september 2022 
 
Britt-Marie Didriksson Burcher 
Lars Björneld 
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§ 39 Dnr 2022-000439 

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars 
Björneld (L) - Påskynda byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av 
gymmet i Brastad 

Sammanfattning 

En motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) inkom till 
kommunfullmäktige 2022-09-14. Motionärerna föreslog kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påskynda byggandet av fritidsgård och 
utbyggnad av gymmet i Brastad. Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
ärendet till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Utbildningsnämnden konstaterar i sitt svar att inget uppdrag finns att bygga en 
fritidsgård och att bygga ut gymmet i Brastad. Dessutom noteras att kommun-
styrelsen efter att motionen inlämnats har beslutat om att utbildningsförvaltningen i 
samverkan med Stångenäs AIS ska bedriva verksamhet i enlighet med Ung 
utvecklings intentioner. Nämnden förslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Inför beslutet i kommunfullmäktige beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram förslag till IOP, idéburet offentligt 
partnerskap, mellan kommunen och SAIS för att i klubbhuset bedriva mötesplats/ 
fritidsgård för barn och unga i Brastad. Kommunstyrelsen beslutade också att betala 
ut ett förstärkt föreningsbidrag om 300 000 kr till Stångenäs AIS för att 
iordningsställa lokalen. 

Kommunstyrelseförvaltingen delar utbildningsnämndens bedömning och med 
utgångspunkt i det nu pågående arbetet i Brastad föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-05 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-11-23, § 127 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-09-14, § 116 
Motion  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2023-01-05 

Dnr 

LKS 2022-000439 
 
Avdelning hållbar utveckling och kvalitet 
Daniel Fredriksson, 
daniel.fredriksson@lysekil.se 
 
 

Svar på motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och 
Lars Björneld (L) - Påskynda byggande av fritidsgård och 
gym i Brastad 

Sammanfattning 

En motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) inkom till 
kommunfullmäktige 2022-09-14. Motionärerna föreslog kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påskynda byggandet av fritidsgård och 
utbyggnad av gymmet i Brastad. Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
ärendet till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Utbildningsnämnden konstaterar i sitt svar att inget uppdrag finns att bygga en 
fritidsgård och att bygga ut gymmet i Brastad. Dessutom noteras att kommun-
styrelsen efter att motionen inlämnats har beslutat om att utbildningsförvaltningen 
i samverkan med Stångenäs AIS ska bedriva verksamhet i enlighet med Ung 
utvecklings intentioner. Nämnden förslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Inför beslutet i kommunfullmäktige beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram förslag till IOP, idéburet offentligt 
partnerskap, mellan kommunen och SAIS för att i klubbhuset bedriva mötesplats/ 
fritidsgård för barn och unga i Brastad. Kommunstyrelsen beslutade också att 
betala ut ett förstärkt föreningsbidrag om 300 000 kr till Stångenäs AIS för att 
iordningsställa lokalen. 

Kommunstyrelseförvaltingen delar utbildningsnämndens bedömning och med 
utgångspunkt i det nu pågående arbetet i Brastad föreslås att motionen avslås.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Karolina Samuelsson 
Kommundirektör 

Daniel Fredriksson 
Folkhälsostrateg 

 

Bilagor 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-11-23, § 127 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-09-14, § 116 
Motion  

Beslutet skickas till  

Motionärerna 
Utbildningsnämnden 
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UBN § 127 Dnr 2022-000513 

Remissvar - Motion från Britt-Marie Didriksson (L) och Lars Björneld (L) 
- Påskynda byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av gymmet i 
Brastad 

Sammanfattning 

En motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) inkom till 
kommunfullmäktige 2022-09-14.  

Kommunstyrelsen har efter att motionen inlämnats beslutat om att 
utbildningsförvaltningen i samverkan med Stångenäs AIS ska bedriva verksamhet i 
enlighet med Ung utvecklings intensioner. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-14 
Motion - påskynda arbetet med byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av 
gymmet i Brastad 
Protokoll från kommunfullmäktige 2022-09-14 § 116 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 

2022-11-14 

Dnr 

UBN 2022-000513 
 (2022-000439) 
Utbildningsförvaltningen 
Lennart Olsson, 0523-61 32 90 
lennart.olsson@lysekil.se 
 

Tjänsteskrivelse - remissvar från utbildningsnämnden 
gällande påskynda byggandet av en fritidsgård och 
utbyggnad av gymmet i Brastad 

Sammanfattning 

En motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) inkom till 
kommunfullmäktige 2022-09-14.  

Kommunstyrelsen har efter att motionen inlämnats beslutat om att 
utbildningsförvaltningen i samverkan med Stångenäs AIS ska bedriva verksamhet i 
enlighet med Ung utvecklings intensioner. 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

En motion från Britt-Marie Didriksson Burcher (L) och Lars Björneld (L) inkom till 
kommunfullmäktige 2022-09-14. Motionärerna föreslog kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påskynda byggandet av fritidsgård och 
utbyggnad av gymmet i Brastad. Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
ärendet till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

Förvaltningens synpunkter  

Utbildningsförvaltningen konstaterar följande: 

- Kommunstyrelsen har efter att motionen inlämnats beslutat om att 
utbildningsförvaltningen i samverkan med Stångenäs AIS ska bedriva 
verksamhet i enlighet med Ung utvecklings intensioner. 

- Inget beslut om byggnation av fritidsgård eller utbyggnad av gym har tagits.  

Lennart Olsson 
Förvaltningschef  
 

Bilaga 

Motion påskynda byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av gymmet i Brastad   

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
 

http://www.lysekil.se/
mailto:lennart.olsson@lysekil.se


Motion till kommunfullmäktige 14 september 
 
Påskynda byggandet av en fritidsgård och utbyggnad av gymmet i Brastad. 
 
Bygg en fritidsgård vid Brastad sporthall för att minska de sociala problemen och att 
ungdomarna får något att göra på sin fritid. 
Brastads gym är alldeles för litet för attt bedriva en bra friskvård. Bygg ut gymmet så 
att fler kan träna, så minskar de fysiska och psykiska problemen. 
 
Liberalernas förslag till beslut. 
 
Ge Fullmäktige i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att påskynda byggandet av 
fritidsgård och utbyggnad av gymmet. 
 
Lysekil 5 september 2022 
 
Britt-Marie Didriksson Burcher 
Lars Björneld 
 



Från: Lars Björneld 
Skickat: den 9 december 2022 09:32 
Till: Registrator Lysekils kommun; Mari-Louise Dunert 
Kopia: Lars Björneld 
Ämne: Motion 
 
Motion till Kommunfullmäktige Lysekils kommun 
 
Den havsbaserade vindkraften som planeras utanför Bohuskusten är i storleksordningen 27 TWh .Det är 
en kraftfull injektion till det svenska elnätet. 
Lysekil har alla förutsättningar för att bli en landningsplats. Vi har en storskalig industri som har behov av 
den. Vi har stora ytor med en antagen detaljplan för störande verksamhet. 
 
Jag föreslår 
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för en landningsplats i samarbete 
med Svenska Kraftnät AB. 
 
Lars Björneld,L 



Från: Lars Björneld 
Skickat: den 9 december 2022 15:22 
Till: Registrator Lysekils kommun; Mari-Louise Dunert 
Kopia: Lars Björneld 
Ämne: Motion 
 
Motion till kommunfullmäktige i Lysekils kommun 
 
Alla vet att Antalet äldre ökar inte minst i Lysekil. Som en följd av detta ökar även behovet av särskilt 
boende. 
 
Liberalerna har som ledstjärna att basal kommunal service skall finnas i hela kommunen, 
 
Vi föreslår därför  
 
att det kommande behovet av särskilt boende skall täckas och att det byggs på Skaftö där kommunal 
mark finns 
 
Lars Björneld,L   Britt-Marie Didriksson-Burcher.L 



Till kommunstyrelsens ordförande, 

Interpellation om regeringens kärnkraftsremiss. 

”Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen”. ”För andra 

remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter”. (Klimat- 

och näringslivsdepartementet) 

En fråga av denna dignitet måste naturligtvis behandlas av det folkvalda 

fullmäktige. Därför är det anmärkningsvärt att kommunledningen (KS 25/1 

2023) avvisade vårt förslag om en demokratisk behandling av lagändringen, 

(remissvar) i kommunfullmäktige?  

Det är väl uppenbart att Lysekil och Lysehalvön, (redan avsatt för tung industri) 

är ett område lagändringen berör, syftar på och innebär ett ”första” steg. 

”Som ett första steg för att möjliggöra en prövning av tillstånd till nya 

kärnkraftsreaktorer även i andra fall behöver miljöbalkens förbud mot att tillåta 

nya reaktorer som inte endast ersätter äldre reaktorer tas bort. Genom att 17 

kap. 6 a § miljöbalken upphävs undanröjs dagens begränsningar. Som en följd 

av ändringen i miljöbalken bör också 5 b § kärntekniklagen, som innehåller en 

hänvisning till 17 kap. 6 a § miljöbalken, ändras”. (Sid 10 Promemorian) 

”Tidshorisonten för en investering i en kärnkraftsreaktor är lång. Förslaget ger 

tydliga planeringsförutsättningar för företag som vill investera i sådan 

verksamhet.”  (Sid.12-13 PM) 

”Lagändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt för att ge marknaden 

tydliga planeringsförutsättningar, vilket för närvarande bedöms vara den 1 

mars 2024.” (Sid 11 PM) 

Det är så uppenbart vart regeringen och marknaden vill hän.  

Det är också uppenbart att det berör Lysekil. Varför då låtsas om motsatsens.   

Min fråga är: 

- Anser kommunstyrelsens ordförande att det är KS och inte det folkvalda 

kommunfullmäktige som skall besluta om svar i en så avgörande fråga.  

Yngve Berlin Kommunistiska Partiet 
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	 Efter individuell prövning kan färdtjänstresenär medges rätt till flera medresenärer. Grund för detta kan till exempel vara att färdtjänstresenären har minderåriga barn eller om minderårig resenär har syskon eller föräldrar som behöver resa med. Äve...
	 Antalet medresenärer kan aldrig bli större än sällskapet som ryms i det anvisade fordonet.

	Tillståndets tidsbegränsning-omfattning
	 Tillstånd meddelas normalt för viss tid eller för livet ut.
	 Vid tidsbegränsning ges tillstånd som minst för tre månader och högst två år, om inte särskilda skäl föreligger.
	 Särskilda skäl kan vara funktionshindrets art som ej möjliggör resa med allmänna kommunikationer oavsett utveckling av kollektivtrafiken. Färdtjänst beviljas tills vidare i dessa fall.
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