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Plats och tid Digitalt sammanträde, måndagen den 18 januari 2021 kl 09:00 

Beslutande Jan Hognert (M), ordförande 
Ausra Karlsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Christoffer Wallin (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Karin Blomstrand (L) 
Christer Börjesson (SD) 
Matheus Enholm (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Justerare Liza Kettil (S) 

  

Justeringen sker Digital justering, 2021-01-20, kl. 13.00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 1-10 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Jan Hognert (M)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Liza Kettil (S)  
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§ 1 Dnr 2021-000025  

Förändring av föredragningslistan 
Sammanfattning av ärendet 
Tillkommande ärenden: 
Initiativärende från Sverigedemokraterna gällande entledigande av 
Christer Börjesson från bolagsuppdrag, dnr: KS 2021-21. 
 
Initiativärende från Sverigedemokraterna gällande översyn av 
arvodesreglerna, dnr: KS 2021-22. 
 
På grund av tidsbrist hinner kommunstyrelsen inte behandla alla ärenden 
på föredragningslistan. Ordförande föreslår att ärende 9-18, 20-21 
behandlas på nästkommande sammanträde, den 8 februari. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga tillkommande ärenden sist på 
dagordningen samt att fastställa föredragningslistan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ärende 9-18, 20-21 behandlas på 
nästkommande sammanträde, den 8 februari. 
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§ 2 Dnr 2021-000012  

Ej offentliga sammanträden för kommunstyrelsen 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 18 beslutar kommunstyrelsen 
om sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 
 
Då kommunstyrelsens sammanträden hålls digitalt och för att minska 
risken för smittspridning bör inte kommunstyrelsens sammanträden vara 
offentliga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden den 18 
januari, 8 februari, 15 mars samt 12 april ej ska vara offentliga.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden den 18 
januari, 8 februari, 15 mars samt 12 april ej ska vara offentliga. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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§ 3 Dnr 2020-000339  

Beslut om styrgrupp för investeringsprocess för 
särskilt boende/trygghetsboende 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12 § 150 att godkänna ny 
investeringsprocess för lokaler. Syftet med investeringsprocessen är att 
underlätta styrning av stora projekt samt att få en bra politisk 
förankring. Varje berörd nämnd utser sina representanter till styrgruppen 
som senare ska fastställas av kommunstyrelsen. Storleken på 
styrgruppen och antalet representanter från respektive nämnd skall 
baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser sedan 
ordförande för styrgruppen. 
 
Välfärdsnämnden beslutade 2020-11-19, § 91 om att starta en förstudie 
för projekt särskilt boende/trygghetsboende samt att utse nämndens 
presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-21, 126 att utse 
nämndens presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut VFN 2020-11-19, § 91. 
Beslut SBN 2020-12-21, § 126. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse kommunstyrelsens 
ordförande som representant i styrgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse ordförande i styrgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i 
styrgruppen enligt välfärdsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut. 
 
Yrkanden 
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S): Kommunstyrelsen beslutar att för sin 
del utse kommunstyrelsens presidium som representanter i styrgruppen. 
 
Christoffer Wallin (SD): Kommunstyrelsen beslutar att utse 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande som ordförande i styrgruppen. 
Kommunstyrelsen beslutar att kristdemokraterna ska ha en representant 
i styrgruppen. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Även vänsterpartiet och miljöpartiet ska ha varsin 
representant i styrgruppen. 
 
Göran Nyberg (L): Bordläggning. 

Comfact Signature Referensnummer: 1016198



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 3 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bordlägga ärendet. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Bordläggning. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Göran Nyberg (L)  x  
Christoffer Wallin (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Louise Skaarnes (SD) x   
Liza Kettil (S)  x  
Rolf Berg (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD)  x  
 
 
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 8. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 4 Dnr 2019-000188  

Antagande av projektbeskrivning för ÖP40 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med ÖP2040 är ett mångårigt planeringsarbete som har inletts 
under andra halvan av 2020. Arbetet inkluderar flera beslutsnivåer enligt 
gällande reglementen. Samhällsbyggnadsnämnden har det beredande 
uppdraget för det fortlöpandet arbetet och kommunstyrelsen har 
ansvaret att Översiktsplaneringen genomförs och finansieras. Slutligen 
fastställer/beslutar kommunfullmäktige om kommunens Översiktsplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, 2020-12-21 §12 att godkänna 
Projektbeskrivningen för ÖP2040 och föreslår för kommunstyrelsen att 
besluta att godkänna densamma. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
vidare om en utökad avstämning med kommunstyrelsen till fyra gånger 
per år samt att tillägga att lagstadgade planeringsstrategi ska beslutas 
av kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 att påbörja arbetet med 
Översiktsplan 2035 samt att den politiska styrgruppen ska vara 
representerade av alla partier som representeras i fullmäktige. Vidare är 
det beslutat att finansieringen av översiktsplanen sker av 
kommunstyrelsen. 
 
Arbetet med att ta fram Översiktsplanen har förlagts på 
samhällsbyggnadsförvaltningen som efter ovan beslut rekryterat en 
översiktlig planerare. Ett första steg i arbetet med ÖP2040 är att ta fram 
denna projektbeskrivning. Under arbetet med projektbeskrivningen har 
arbetsnamnet för ÖP2035 ändrats till ÖP2040. Detta har skett i dialog 
med tjänstepersoner och politiker i olika sammanhang och upplevelsen 
är att det finns acceptans för denna förändring av tidsperspektiv.  
 
Projektbeskrivningens syfte är att på en övergripande nivå beskriva 
arbetet med ny digital översiktsplan nedbruten på process- och 
aktivitetsnivå, budget samt tidsplan som sträcker sig fram till 2025. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut SBN 2020-12-21, § 129. 
Projektbeskrivning ÖP2040. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Projektbeskrivning för ÖP2040.      
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Återremiss. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  
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Forts § 4 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Projektbeskrivning för ÖP2040. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Översiktsplanerare 
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§ 5 Dnr 2020-000026  

Internkontrollplan 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för 
sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur 
kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen och antas 
av nämnden. 
 
Kommunstyrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den 
interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som 
ligger till grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall 
dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 
 
Kommunstyrelsen noterar de kompletterade planerna för 2021: 
Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil har godkänt internkontrollplan för 
IT samverkan 2020-12-17. Den innehåller ett granskningsområde. 
 
Direktionen för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har beslutat att 
godkänna internkontrollplanen 2020-12-03 § 32. Den innehåller fyra 
granskningsområden. 
 
Styrelsen för Rambo AB har beslutat att godkänna internkontrollplanen 
2020-11-30. Den innehåller elva granskningsområden inom ekonomi, 
personal och verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Intern kontrollplan 2021 IT-samverkan. 
Intern kontrollplan 2021 Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 
Intern kontrollplan 2021 Rambo AB 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för IT 
samverkans verksamhet år 2021 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Rambos verksamhet år 2021 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet år 2021 
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Forts § 5   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för IT 
samverkans verksamhet år 2021 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Rambos verksamhet år 2021 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet år 2021 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen 
Ekonomichef 
Ekonomicontroller 
Kommundirektör 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
IT-samverkan, Lysekils kommun 
Rambo AB 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1016198



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-18 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6 Dnr 2020-000341  

Svar på initiativärende gällande 
övergångsbestämmelser för egenavgift vid 
arbetsresor 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att skyndsamt göra en 
uppföljning om hur övergången från extra subventionerad egenavgift för 
arbetsresor till ersättning från Försäkringskassan har fungerat.  
Om uppföljningen skulle påvisa att enskilda drabbats ekonomiskt och fått 
ligga ute med ökade resekostnader under handläggningstid hos 
Försäkringskassan skulle förvaltningen få i uppdrag att lämna förslag på 
övergångsbestämmelser som kan gälla fram till beslut hos 
Försäkringskassan.  
Vid uppföljning och kontroll med berörda och med Försäkringskassan 
framkommer att det inte finns några pågående ärenden som gäller 
ansökan om Handikappersättning eller Merkostnadsersättning för 
fördyrade reskostnader.  
Det kan finnas olika anledningar till att man väljer att inte ansöka om 
Merkostnadsersättning eller Handikappersättning hos Försäkringskassan.  
Det kan till exempel vara så att man redan har full ersättning och inte 
kan få ytterligare ersättning.  
Det kan vara så att man inte vill lämna ut den information som 
Försäkringskassan kräver för att kunna handlägga ärendet.  
Det kan också vara så att man vid granskning kan riskera att få en 
sänkning på sedan tidigare beviljad ersättning. 
 
Oavsett, så har den enskilde fortfarande kvar möjligheten att göra 
avdrag för resekostnader i sin allmänna självdeklaration.  
Det finns alltså i dagsläget ingen som berörs av den långa 
handläggningstiden hos Försäkringskassan, utifrån ovan nämnda 
kriterier. 
Därav finns inte heller anledning att lämna förslag på 
övergångsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
KS beslut 2020-12-14, § 202. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och avslutar 
ärendet.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 6 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och avslutar 
ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Färdtjänsthandläggare 
Kommundirektör 
Slutarkiv. 
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§ 7 Dnr 2021-000014  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
renovering/utbyggnad av Bruksskolan och 
Munkedalsskolan. 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) föreslår i ett skriftligt initiativärende att 
kommunstyrelsen ska ge kommundirektören tillsammans med 
ekonomichefen i uppdrag att omgående tillsätta en utredning av 
investeringskostnaderna för renovering/utbyggnad av Bruksskolan och 
Munkedalsskolan. Utredningen skall presenteras för kommunstyrelsen 
senast under april månad.  
 
I väntan på att utredningen av investeringskostnaderna för 
renovering/utbyggnad av Bruksskolan och Munkedalsskolan presenteras 
skall eventuellt arbete med anledning av beslutet att bygga en ny skola 
vid Munkedalsskolan pausas. 
 
Beslutsunderlag 
Skriftligt initiativärende från Rolf Jacobsson (KD). 
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att 
undersöka de utrymmesmässiga möjligheterna att bygga ut Bruksskolan 
och Munkedalsskolan för framtida behov av F-6-skolor på båda 
platserna. Skulle det visa sig möjligt skall frågan om det fortsatta arbetet 
gå vidare som ett ärende i barn- och utbildningsnämnden. Resultatet av 
samhällsbyggnadsnämndens utredning skall redovisas senast i april till 
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Rolf Jacobsson (KD) återtar sina yrkanden till förmån för Göran Nybergs 
(L) yrkande. 
 
Louise Skaarnes (SD): Bifall till Göran Nybergs (L) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att undersöka de utrymmesmässiga möjligheterna att bygga ut 
Bruksskolan och Munkedalsskolan för framtida behov av F-6-skolor på 
båda platserna. Skulle det visa sig möjligt skall frågan om det fortsatta 
arbetet gå vidare som ett ärende i barn- och utbildningsnämnden. 
Resultatet av samhällsbyggnadsnämndens utredning skall redovisas 
senast i april till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
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Forts § 7 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden 
Kommundirektör 
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§ 8 Dnr 2021-000013  

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
Vadholmen. 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska ge 
kommundirektören och ekonomichefen i uppdrag att omgående tillsätta 
en utredning av investeringskostnaderna för en byggnation av 
Vadholmens tomt där regionen visat intresse av att hyra samt den så 
kallade Örekilstomten. Utredningen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast under mars månad. 
 
Rolf Jacobsson (KD) föreslår även att kommunstyrelsen ger förvaltningen 
i uppdrag att omgående arbeta fram förslag på hur en diskussion och 
kommunikation med kommuninvånarna angående hur utformningen av 
Vadholmens nya centrum skall kunna startas, genomföras och slutföras. 
Förslaget skall presenteras för kommunstyrelsen under februari månad. 
Och diskussion och kommunikation med kommuninvånarna skall 
presenteras för kommunstyrelsen under april månad.  
 
I väntan på att ovanstående utredningar genomförs och slutrapporter 
presenterats ska eventuellt arbete med försäljning av tomträtter på 
Vadholmen pausas. 
 
Beslutsunderlag 
Skriftligt initiativärende från Rolf Jacobsson (KD).     
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): Kommunstyrelsen uppmanar 
samhällsbyggnadsnämnden att omgående tillsätta en utredning av 
investeringskostnaderna för en byggnation av Vadholmens tomt där 
regionen visat intresse av att hyra samt den så kallade Örekilstomten. 
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast under mars 
månad. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att omgående 
arbeta fram förslag på hur en diskussion och kommunikation med 
kommuninvånarna angående hur utformningen av Vadholmens nya 
centrum skall kunna startas, genomföras och slutföras. Förslaget skall 
presenteras för kommunstyrelsen under februari månad. Och diskussion 
och kommunikation med kommuninvånarna skall presenteras för 
kommunstyrelsen under april månad.  
 
I väntan på att ovanstående utredningar genomförs och slutrapporter 
presenterats ska eventuellt arbete med försäljning av tomträtter på 
Vadholmen pausas. 
 
Liza Kettil (S): Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 
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Forts § 8 
 
Göran Nyberg (L): Tillägg att kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag 
att inleda en diskussion med Munkbo AB:s styrelse angående 
möjligheten att utnyttja en byggnation på Vadholmen som ett sätt att 
förbättra Munkbo AB:s ekonomi. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande. 
 
Louise Skaarnes (SD): Avslag till Rolf Jacobssons (KD) yrkande samt till 
Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 
Louise Skaarnes (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande och 
Louise Skaarnes (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att omgående 
tillsätta en utredning av investeringskostnaderna för en byggnation av 
Vadholmens tomt där regionen visat intresse av att hyra samt den så 
kallade Örekilstomten. Utredningen ska presenteras för 
kommunstyrelsen senast under mars månad. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att omgående 
arbeta fram förslag på hur en diskussion och kommunikation med 
kommuninvånarna angående hur utformningen av Vadholmens nya 
centrum skall kunna startas, genomföras och slutföras. Förslaget skall 
presenteras för kommunstyrelsen under februari månad. Och diskussion 
och kommunikation med kommuninvånarna skall presenteras för 
kommunstyrelsen under april månad.  
 
I väntan på att ovanstående utredningar genomförs och slutrapporter 
presenterats ska eventuellt arbete med försäljning av tomträtter på 
Vadholmen pausas. 
 
Kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag att inleda en diskussion med 
Munkbo AB:s styrelse angående möjligheten att utnyttja en byggnation 
på Vadholmen som ett sätt att förbättra Munkbo AB:s ekonomi.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Louise Skaarnes (SD) för gruppen. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektören 
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§ 9 Dnr 2020-000054  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2020-12-01 – 2020-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Delegationsförteckning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 10 Dnr 2021-000008  

Information från förvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om: 
 
- Grundmodell för etableringstrappa. 
- Munkedals kommuns verksamhetsmål 2021. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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