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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 9 december 2019 
kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Jan Hognert (M), Ordförande 
Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Johnny Ernflykt (M) för Ausra Karlsson (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Jenny Jansson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) för Rolf Berg (S) 
Helena Hansson (C) för Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) §§ 185-197 
Hans-Joachim Isenheim (MP) för Rolf Jacobsson (KD) §§ 198-199 
 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 
Karin Blomstrand (L) 
Mathias Johansson (SD) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
 

Utsedd att justera Helena Hansson (C) 

  
Justeringens plats 
och tid Kommunhuset Forum, 2019-12-11, kl. 09.00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 185-199 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 

  

 Jan Hognert (M)  

 Justerare 

  

 Helena Hansson (C)  
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§ 185 Dnr 2019-000180  

 
Förändring av föredragningslistan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tre ärenden tillkommer; 
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) om åtgärder med anledning av 
revisionens granskningsrapport. 
Initiativärende från Göran Nyberg (L) om att utöka tillgängligheten på 
laddstolpar i Munkedals kommun. 
Initiativärende från Christoffer Wallin (SD) om att införa nollbasbudget. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan efter 
tilläggen ovan.  
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§ 186 Dnr 2019-000245  

 
Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella 
bredbandsstrategin samt att förstärka förbindelser till 
kommunernas verksamheter 
 

Sammanfattning av ärendet 
SML-kommunerna har möjlighet att delta i ett projekt tillsammans med 
VG-regionen för att koppla samman fiberföreningar. Syftet är ökad 
robusthet, täcka in vita fläckar/punkter, ge möjlighet till utökad 
mobiltäckning samt ge de kommunala verksamheterna ett stabilt 
förvaltningsnät. 
 
Föreslås nu att SML-kommunerna i ett inriktningsbeslut förbinder sig att 
finansiera projektet med 50% under förutsättning att VG-regionen 
finansierar projektet med 50%. 
Projektet beräknas totalt kosta 10 mnkr. Detta innebär att kommunerna 
inom SML bekostar projektet med 1,67 mnkr per kommun, totalt 5 mnkr 
och att VG-regionen bekostar 5 mnkr. Betalning till projektet sker vid 
projektslut 2022. Finansiering fram till projektslut sker via Net West AB. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella bredbandsstrategin 
samt att förstärka förbindelser till kommunernas verksamheter.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun förbinder sig att 
finansiera projekt för sammankoppling av fiberföreningar med 1,67 
mnkr. Betalning till projektet sker vid projektslut 2022. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet 
med motsvarande belopp samt att Lysekils och Sotenäs kommuner 
deltar i projektet. 
 
Yrkande 
Jenny Jansson (S) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 186 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun förbinder sig att 
finansiera projekt för sammankoppling av fiberföreningar med 1,67 
mnkr. Betalning till projektet sker vid projektslut 2022. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet 
med motsvarande belopp samt att Lysekils och Sotenäs kommuner 
deltar i projektet. 
    
 
 
Beslutet skickas till 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
SML-IT 
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§ 187 Dnr 2019-000258  

 
Riktlinjer för säkerhetsskydd 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att utreda 
och säkerställa sitt behov av säkerhetsskydd, varav en riktlinje för 
säkerhetsskydd är nödvändig. Kommunens arbete med säkerhetsskydd 
har även koppling till arbetet med civilt försvar och LEH (2006:544) kap 
3.  
 
Kommunens övergripande Riktlinje, kommer kompletteras av centrala 
rutiner och mallar.      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för säkerhetsskydd 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen riktlinje för 
säkerhetsskydd. 
 
Yrkande 
Johnny Ernflykt (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen riktlinje för 
säkerhetsskydd   
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningscheferna 
Säkerhetsskyddschef 
Säkerhetsstrateg 
Upphandlare 
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§ 188 Dnr 2019-000266  

 
Kommunstyrelsens detaljbudget 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
I maj beslutade kommunstyrelsen förslag till budget 2020 plan 2021-
2022. Kommunstyrelsens budgetskrivelse redovisar förslag till 
ekonomisk ram för drift- och investeringsbudget. Kommunstyrelsen har 
konsekvensbeskrivit ramens påverkan på verksamheten. 
Kommunstyrelsen har även under våren arbetat fram verksamhetsmål 
och mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.  
Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade 
förändringarna som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som 
tilldelats samt upprättat verksamhetsplaner utifrån kommunstyrelsens 
satta verksamhetsmål.  
 
I december återkopplar förvaltningen till kommunstyrelsen hur den 
ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och de 
verksamhetsplaner man kommer arbeta utifrån. Denna detaljbudget är 
en sammanfattning av kommunstyrelsens fastställda budget för 2020. 
 
Ram drift och investering 
Kommunstyrelsens ekonomiska ram är 56 365 tkr för år 2020. Den är 
fördelad på avdelning eller verksamhetsnivå. Kommunstyrelsens 
investeringsram är 1 610 tkr för år 2020 och är fördelad på projektnivå.  
Verksamhetsplaner 
Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner utifrån 
kommunstyrelsens verksamhetsmål och mått samt kommunfullmäktiges 
inriktningsmål.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Detaljbudget kommunstyrelsen 2020 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av 
kommunstyrelsens ram per avdelning. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner      
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): Att ändra verksamhetsmål 4.1 till att ”Ta fram 
en plan för att minska CO2-utsläppen”. 
 
Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Liza Kettil (S): Ändringsyrkande att kostnaden för ÖP räknas in i befintlig 
ram för kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens förfogandepost ska 
finnas orörd. 
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Forts § 188 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Liza Kettils (S) ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande meddelar att han inte kommer att ställa Christoffer Wallins 
(SD) yrkande under proposition då beslut om verksamhetsmål redan är 
taget. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Avslag till ändringsyrkande. 
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) ändringsyrkande. 
 
Omrösningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Christoffer Wallin (SD)  x  
Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Louise Skaarnes (SD)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Pia Hässlebräcke (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Helena Hansson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Resultat 3 8  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av 
kommunstyrelsens ram per avdelning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för ÖP räknas in i befintlig ram 
för kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens förfogandepost ska 
finnas orörd. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner.    
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Forts § 188 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Christoffer Wallin (SD) för SD-gruppen reserverar sig mot ordförandes 
beslut att inte ställa yrkande under proposition. 
 
Beslutet skickas till 
Controller 
Förvaltningsekonomer 
Förvaltningschef 
Verksamhetsutvecklare 
Processutvecklare 
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§ 189 Dnr 2018-000390  

 
Uppföljning internkontroll 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen 
fungerar i bolagen. Enligt Reglementet för intern kontroll, har varje 
nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I 
planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och 
följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta brister lämnas 
förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller 
brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
Kommunstyrelsen 
Av återredovisningen kommunstyrelsens elva granskningsområden 
framgår det att ett av granskningsområden inte fungerar fullt ut. Övriga 
som fungerar har mindre avsteg gjorts från rutinen och förslag till 
åtgärder lämnats.  
 
Det granskningsområde som inte fungerar är kontroll av 
betalningsbevakning. Åtgärd har genomförts genom utbildning till 
förvaltning samt implementerat nytt e-handelssystems med olika 
funktioner som kan minska risken att betala försent. Granskning av 
området görs även under 2020.  
 
Av återredovisningen från bolag, samverkanskommuner/förbund och 
gemensamma nämnd framgår det enligt nedan:   
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) 
Nämnden beslutade den 2019-10-16 §65 anta redovisningen av 
genomförd internkontroll för 2019. Sex kontrollpunkter har granskats 
enligt antagen plan. Avgiftsintäkter, remisser från andra nämnder och 
från kommunstyrelsen, ansökan om riktade stadsbidrag, 
anställningsprocessen samt tillbud och arbetsskador. De avsteg från 
rutiner som uppdagats är av mindre allvarlig karaktär och kommer att 
ingå i enhetens ordinarie förbättringsarbete.  
 
Munkbo AB 
Munkbos styrelse beslutar om sin uppföljning i december. Uppföljningen 
gäller två granskningsområden: Bevakning avtal och verkställs styrelsen 
beslut? Bedömningen är att rutinerna inom granskningsområdena 
fungerar. 
 
Västvatten AB 
Styrelsen beslutade den 2019-10-24 godkänna återrapporteringen av 
internkontrollarbetet för 2019. Tre granskningsområden: 
Vattenavstängning, Hantering av personuppgifter, Informationssäkerhet 
hemsidor intern och externt. 
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Forts § 189 
 
Inga allvarliga brister upptäcktes i två av kontrollerna men förslag till 
förbättringar har föreslagits och rutiner uppdaterats. En av kontrollerna 
upptäcktes brister (hantering av personuppgifter enligt GDPR) i två av 
fyra undersökta IT-program saknades rutin. Bör åtgärdas snarast och 
förslag till förbättringar har givits. Granskningen av personuppgifter 
kommer att genomföras även år 2020.  
 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. 
Förbundsdirektionen kommer att besluta om återrapporteringen av 
internkontrollarbetet för 2019 den 11/2–2020 i samband med deras 
bokslut enligt deras tidsplan. Medlemskommunerna får ta del 
informationen 24/2–2020. 
 
Samverkan IT 
Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil beslutade 2019-11-07 § 187 att 
godkänna återrapporteringen för 2019 samt ger förvaltningen i uppdrag 
att vidta åtgärder. Ett granskningsområde: Lagersaldo digitala verktyg 
(iPad och dator) riktat till IT- avdelningen. Vid granskningen framkom 
brister i rutinen. Åtgärder har föreslagits och kommer att åtgärdas. 
    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning internkontroll 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar den gemensamma nämndens återrapportering 
av internkontrollarbetet 2019. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och samverkanskommuners 
återrapportering av internkontrollplan för 2019. (Västvatten AB, och IT 
samverkan i Lysekil). 
 
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 
2019 för Räddningstjänsten (Mitt Bohuslän) inte inkommit utan kommer 
informeras till medlemskommunerna under februari månad år 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 
2019 gällande Munkbo AB beslutas av bolagets styrelse 17 december 
2019. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 189 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2019. 
 
Kommunstyrelsen noterar den gemensamma nämndens återrapportering 
av internkontrollarbetet 2019. (Miljönämnden i mellersta Bohuslän) 
 
Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och samverkanskommuners 
återrapportering av internkontrollplan för 2019. (Västvatten AB, och IT 
samverkan i Lysekil). 
 
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 
2019 för Räddningstjänsten (Mitt Bohuslän) inte inkommit utan kommer 
informeras till medlemskommunerna under februari månad år 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av internkontrollplan för 
2019 gällande Munkbo AB beslutas av bolagets styrelse 17 december 
2019. 
    
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
Ekonomicontroller 
Kommundirektör 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Munkbo AB 
Västvatten AB 
SML-IT (Samhällsbyggnadsnämnden, Lysekils kommun) 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 190 Dnr 2019-000168  

 
Internkontrollplaner 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglementet 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. 
 
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. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för 
kommunstyrelsens egna verksamhet avseende 2020 utifrån en risk och 
väsentlighetsanalysbedömning.  
Sammanlagt har 14 kontrollområden föreslagits. 
 
Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Styrelsen har noterat godkända planer för 2020: 
 
Miljönämnd (ITSML) Sotenäs beslut 2019-10-16 §65 (fem 
kontrollområden) 
Västvatten AB styrelsens beslut 2019-10-24 (två kontrollområden) 
Munkbo AB styrelses beslut 2019-11-22 (tre kontrollområden) 
 
Styrelsen noterar att följande inte har rapporterat in förslag till 
internkontrollplaner för 2020: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil informerades 2019-10-01 §162 om 
vilka utvecklingsområden för internkontrollplanen man ska ha år 2020. 
Beslut om internkontrollplan 2020 tas av nämnden 2020-01-30. 
Information om internkontrollplanen meddelas till kommunstyrelsens 
nämndsmöte i februari 2020. 
 
Räddningstjänst Mitt Bohuslän, direktionens beslut 2019-12-03. 
Information om förbundets internkontrollplan 2020 meddelas till 
kommunstyrelsens nämndsmöte i januari 2020. 
    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Internkontrollplaner för 2020 
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Forts § 190 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Kommunstyrelsens verksamhet 2020.   
    
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Munkbo verksamhet 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Västvatten Ab:s verksamhet 2020  
 
Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag 
till internkontrollplan för 2020, då samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil 
tar beslut om planen 2020-01-30. Internkontrollplanen delges på 
kommunstyrelsens möte i februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten, mitt Bohuslän inte 
inkommit med förslag till internkontrollplan för 2020, då direktionen tar 
beslut 2019-12-03. Internkontrollplanen delges på kommunstyrelsens 
möte i januari 2020.      
 
Yrkande 
Göran Nyberg (L): Att lägga till kontrollområdet ”Färdigställs och 
publiceras fastställda styrdokument efter beslut i nämnd, styrelse, 
fullmäktige eller motsvarande.” 
 
Pontus Reuterbratt (SD): Att lägga till kontrollområde gällande 
policyuppföljning. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Kommunstyrelsens verksamhet 2020.   
    
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Munkbo verksamhet 2020. 
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Forts § 190 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Västvatten Ab:s verksamhet 2020  
 
Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag 
till internkontrollplan för 2020, då samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil 
tar beslut om planen 2020-01-30. Internkontrollplanen delges på 
kommunstyrelsens möte i februari 2020. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten, mitt Bohuslän inte 
inkommit med förslag till internkontrollplan för 2020, då direktionen tar 
beslut 2019–12-03. Internkontrollplanen delges på kommunstyrelsens 
möte i januari 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till kontrollområdet ”Färdigställs och 
publiceras fastställda styrdokument efter beslut i nämnd, styrelse, 
fullmäktige eller motsvarande.” 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till kontrollområde gällande 
policyuppföljning.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
Ekonomicontroller 
Kommundirektör 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Munkbo AB 
Västvatten AB 
SML-IT (Samhällsbyggnadsnämnden Lysekils kommun)  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 191 Dnr 2019-000028  

 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Företeckning redovisar beslut tagna 2019-10-01 – 2019-10-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning delegationsbeslut 2019-10-01 - 2019-10-31 
 
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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§ 192 Dnr 2019-000277  

 
Initiativärende från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna, om åtgärder med anledning av 
revisionens granskningsrapport. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) vill lyfta ärendet om åtgärder med anledning av 
revisionens granskning av hur kommunstyrelsen utför sin uppsiktsplikt. 
 
Förslaget är att presidierna i respektive nämnd åläggs att månatligen 
utförligt skriftligt informera respektive styrelse/nämnd om vad som 
avhandlats/diskuterats/beslutats/informerats vid olika presidieträffar 
samt andra möten där presidiet varit representant som hel- eller 
delrepresentant för respektive nämnd/styrelse. 
 
Alla möten, träffar, diskussioner och liknande där presidier representerar 
respektive nämnd eller styrelse skall protokollföras och att dessa 
protokoll skall underställas respektive nämnd/styrelse. 
 
Kommunfullmäktiges presidium ska vara ytterst ansvarig för att ovan 
nämnda rutiner införs och efterlevs.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Rolf Jacobsson (KD)  
 
Yrkande 
Rolf Jacobsson (KD): Att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. 
 
Göran Nyberg (L) och Liza Kettil (S): Bifall till Rolf Jacobssons (KD) 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda 
ärendet.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
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§ 193 Dnr 2019-000278  

 
Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna, om att 
utöka tillgängligheten på laddstolpar i Munkedals 
kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (L) vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om att 
utöka tillgängligheten på laddstolpar i Munkedals kommun.  
 
Yrkande 
Göran Nyberg (L): Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om 
att utöka tillgängligheten av laddstolpar i Munkedals kommun. 
 
Rolf Jacobsson (KD): 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 ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
frågan.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
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§ 194 Dnr 2019-000279  

 
Initiativärende från Christoffer Wallin, 
Sverigedemokraterna, om att införa nollbasbudget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Wallin (SD) vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa nollbasbudget.  
 
 
Yrkande 
Christoffer Wallin (SD): att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa nollbasbudget. 
 
Göran Nyberg (L): Bifall till Christoffer Wallins (SD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa nollbasbudget.  
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
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§ 195 Dnr 2016-000460  

 
Vattenskyddsområde för Kärnsjöns grundvattentäkt 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Kärnsjön.  
 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 
Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 
sammanställning med kommentarer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till vattenskyddsområde 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Kärnsjöns grundvattentäkt.   
 
Yrkande 
Pontus Reuterbratt (SD): ändringsyrkande gällande punkt 5c att 
undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter under 
markytan och punkt 5d att undantag gäller för borrning ner till 2 meter 
under markytan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Kärnsjöns grundvattentäkt med ändring gällande 
punkt 5c att undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter 
under markytan och punkt 5d att undantag gäller för borrning ner till 2 
meter under markytan.  
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§ 196 Dnr 2018-000047  

 
Revidering av Regler för arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektörerna inom SML har gett lönechefen i uppdrag att starta 
upp och genomföra en processkartläggning gällande förtroendevaldas 
ersättningar. 
Syftet är att få en smidigare hantering genom en mer digital hantering. 
 
I processkartläggningen har det framkommit att arvodesbestämmelserna 
för Munkedals kommun gällande redovisning av förlorad arbetsinkomst 
behöver ändras/förtydligas till liknande bestämmelser som för de övriga 
kommunerna.    
 
Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens förslag till beslut 2019-11-12, § 2. 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
 
Arvodesberedningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till: 

För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den 
förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 
kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller 
till annan som utsetts att ta emot dem. 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande: 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 
3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 
förlusten hänför sig. 

Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde 
eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade 
av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen 
till löneenhetens i januari månad och vid förändring. 

Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp 
kan en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till 
Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 

Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.      
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arvodesberedningens förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 196 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till: 
 
För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den 
förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 
kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller 
till annan som utsetts att ta emot dem. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande: 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 
3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 
förlusten hänför sig. 
 
Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde 
eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade 
av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen 
till löneenhetens i januari månad och vid förändring. 
Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp 
kan en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till 
Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 
 
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.    
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§ 197 Dnr 2019-000158  

 
Medborgarförslag - Utbyggnad av cykelväg från 
Svarteborg till Hällevadsholm 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Nydahl, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att en gc-väg 
byggs mellan Svarteborg och Hällevadsholm för att förbättra 
trafiksäkerheten. 
Ett liknande medborgarförslag lämnades in under 2018. Då föreslogs en 
gc-väg mellan Svarteborg och kommungränsen mot Tanum, vid 
Alnässjön. Med anledning av bl a detta medborgarförslag pågår 
utredningar om olika alternativa gc-vägar mellan Svarteborg och 
Tanumsgränsen.  
Det undersöks också möjligheten att förlänga den cykelväg som går från 
Skåne och Halland till Norge och då är även denna sträcka intressant. 
 
Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-
vägar. Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och 
Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och 
Trafikverket tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen 
för att allmänt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
(2020?). Trafikverket byggde (2017) om genomfarten i Hällevadsholm så 
att en rejäl förbättring av trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder 
förutsättningarna för att anlägga en GC-väg ut till Gårvik. 
Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av 
GC-vägar. Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl 
trafikerade stråk. 
Möjligheten att söka statsbidrag undersöks i varje ärende. 
En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett 
samarbete med såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen 
är Trafikverkets och kommungränsen mot Tanum går i anslutning till 
sjön. Denna sträcka tillhör dock inte de mest prioriterade.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2019-10-25 § 126 
Medborgarförslag 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
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§ 198 Dnr 2019-000118  

 
Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S) och Göran Nyberg (L) rapporterar från 
möten som delgetts kommunstyrelsen via lista i handlingarna. 
 
Karin Blomstrand (L) informerar från möte med Samordningsförbundet. 
 
Jenny Jansson (S) informerar från rundåkning med LRF.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 199 Dnr 2019-000124  

 
Information från förvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger information om; 
 

 Statistik över kommunstyrelsens ärendeflöden. 
 Resultaten av CAN drogvaneundersökning. 
 Ekonomistyrningsprinciperna. 
 Kommunstyrelsens månadsrapport oktober 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 
 


