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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Vann Spa Hotell & Konferens, måndagen den 14 februari 2022
kl 09:00-16:10.

Beslutande

Christoffer Rungberg (M), Ordförande
Göran Nyberg (), 1:e vice ordförande
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande
Martin Svenberg Rödin (M) ersätter Jan Hognert (M)
Louise Skaarnes (SD)
Mathias Johansson (SD)
Jan Petersson (SD)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD) §§ 21-37
Pia Hässlebräcke (S) Ersätter Rolf Jacobsson (KD) § 20

Ej tjänstgörande
ersättare

Karin Blomstrand (L)
Pia Hässlebräcke (S) §§ 21-37
Sten-Ove Niklasson (S)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Anders Persson (SD)

Justerare

Carina Thorstensson (C)

Justeringen sker

Digital justering, 2022-02-17

Underskrifter
Sekreterare

Digital signering

Paragrafer

Fredrick Göthberg
Ordförande

Digital signering
Christoffer Rungberg (M)

Justerare

Digital signering
Carina Thorstensson (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 20-37
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

§ 20

Dnr 2022-000030

Förändring av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Mats Andresen VD Rambo AB kommer till kommunstyrelsen kl. 14:00 för
att berätta om införande av inpasseringssystem på Hästesked
återvinningscentral. Kommunstyrelsen lägger informationen som ett
informationsärende (se § 24).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg
om införande av inpasseringssystem på Hästesked återvinningscentral
som ett informationsärende.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

§ 21

Dnr 2022-000009

Information från Kommunstyrelsens förvaltning 2022
Sammanfattning av ärendet
Pandemin
Det är fortsatt ansträngt läge inom förvaltningen på grund av hög
sjukfrånvaro. En succesiv återgång till arbetsplatsen har påbörjats under
februari månad bland personalen som kunnat utföra sitt arbeta på
distans. Vecka 11 har regionen en temavecka kring vaccination för att få
fler att vaccinera sig mot covid-19.
IT-säkerhet
Säkerhetsövning för IT-haveri är inplanerad till hösten för KLG och
arrangeras av SML-IT.
Bolagen
Kommunstyrelsens beslut gällande genomlysning av Rambo AB från
januari månads sammanträde om förlängd tid för uppsägningen för
samtliga ägare har tagits av de andra ägarkommunerna med liknande
formulering. Förlängningen är justerad till september i stället för innan
sommaren. Dagordning till ägarsamråd för RAMBO presenteras.
Revidering av styrdokument för Väst Vatten är på gång och kommer upp
på kommunstyrelsens nästa sammanträde i mars.
Munkbos nya VD David Olsson börjar 1:e mars och VD-tjänsten kommer
då bli en heltidstjänst. Förskolan i Hedekas kommer bli tom och ingen
befintlig verksamhet är i behov av lokalen. Munkbo kommer uppdras att
titta på fastigheten innan avyttring
Visselblåsarfunktion
Förslag ligger om gemensam upphandling med kommunerna i Fyrbodals
kommunalförbund. Intresseanmälningar från intresserade kommunerna
och beslut tas på nästa kommundirektörsmöte.
Gläborgmotet
Ett underlag för ett avtal finns med Trafikverket kring ombyggnation av
Gläborgmotet där Munkedal får stå för hela finansiering. Det är inte
aktuellt för Munkedals kommun att finansiera detta i dagsläget. Kan
finnas fler som har intresse av att en ombyggnation blir av i framtiden.
Vadholmen tomt 2
Kommunen och Brixly AB har ej tecknat ett avtal än. Väntar på rätt
underlag från lantmäteriet.
Övrigt
Ny mall för tjänsteskrivelser kommer inom kort där
konsekvensbeskrivningen utgår från de tre dimensionerna av hållbarhet
som är social, miljö och ekonomisk.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

En presentation och kort genomgång av Ciceronsök görs som är ett
program som låter kommunen publicera vilka handlingar som kommit in.
Från årsskiftet har det ersatt postlistan som tidigare skickades ut
veckovis med samma syfte.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

§ 22

Dnr 2022-000008

Information / rapporter från förtroendevalda 2022
Sammanfattning av ärendet
Presidiet har varit på informationsträff om Skagerrakbanan. Presidiet
kommer kalla till ett möte i början av mars med kommunstyrelsen och
gruppledarna för att föra vidare informationen.
Presidiet har enats om att kommunstyrelsen sammanträden ska hållas i
Gullmarssalen framåt.
Folkhälsopolitiska rådet redovisar beviljade folkhälsomedel 2022. Rådet
får främst ansökningar från skolan om projektmedel och det är därför
mest medel har gått dit.
Information ges från Kommuninvest medlemssamråd. Det går generellt
bra för Kommuninvest men de har några utmaningar. Dels med riskskatt
för kreditinstitut som införts från årsskiftet och ska betalas under 2022
innan den slopas för Kommuninvest, dels med att beslut om en ny
formulering i arbetsordning för val av vice ordförande.
Snabbprotokoll från kommunalförbundet Fyrbodal bifogas med kallelsen.
Alla kommuner i Fyrbodal sa ja till fortsatt finansiering av
Kommunakademin Väst förutom Uddevalla. Övriga kommuner ska
försöka få till ett nytt avtal utan Uddevalla för att kunna bevara
kommunakademin väst.
Beslutsunderlag
Sammanställning beviljade folkhälsomedel 2022
Direktionsmötet Fyrbodal i korthet 2022-02-03
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 2022-000045

Återrapportering ÖP 2040 - Information 2022
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Elisabeth Linderoth och Översiktsplanerare
Mikaela Danielsson presenterar hur arbetet med ÖP 2040 fortskrider. De
presenterar tidsplan för arbetet. Preliminärt antagande av
Bostadsförsörjningsplan är 27 juni 2022 i kommunfullmäktige.
Befintligt Vindbruksplan behålls så länge och det är de
vindbruksområden som lyfts in i Översiktsplanen är troligtvis kommer bli
bindande för kommunen framåt av ny lagstiftning som är på gång.
Överföringsledning Tungenäset som kommunstyrelsen beslutade om
januari och kommer till kommunfullmäktige i februari. Nuvarande
ledningsrätt går ut 2025 och kan ej förlängs ytterligare av länsstyrelsen.
Pågående detaljplaner som berörs om ledningen ej färdigställs enligt
plan är: Bergsvik, Östra Gårvik, Västra Gårvik och Lökeberg
Beslutsunderlag
Muntlig presentation från Samhällsbyggnadschef Elisabeth Linderoth och
Översiktsplanerare Mikaela Danielsson
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

§ 24

Dnr 2022-000074

Information om införande av inpasseringssystem på
Hästesked återvinningscentral
Sammanfattning av ärendet
Mats Andresen VD RAMBO AB kommer till kommunstyrelsen för att
berätta om införandet av inpasseringssystem på Hästesked. Finansiering
av införandet görs av Rambo men kommunfullmäktige behöver beslut
om att ändra i taxan.
Enligt nuvarande förslag ges 12 fria besök till husägare och 8 fria för de
som har lägenhet. Dödsbon föreslås få fria besök i tre månader. Efter de
fria besöken kostar varje besök ca 200 kr. För privatpersoner utanför
renhållningskollektivet kostar det från första besöket och företagen
betalar en egen avgift likt idag. Alla övriga kostnader som finns inne på
anläggningen idag tas bort. Många andra kommuner har redan
inpasseringssystem med liknande upplägg. Det medför flera positiva
effekter som färre besök utan minskning av material som lämnas, bättre
arbetsmiljö för de anställda, bättre service och bättre säkerhet på
anläggningen.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation från Mats Andresen VD RAMBO AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

§ 25

Dnr 2022-000053

Underlag inför ansvarsprövning av välfärdsnämnden i
Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har inkommit med underlag inför ansvarsprövning av
välfärdsnämnden. Där framgår det att revisionen överväger att rikta en
anmärkning mot välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Underlag inför ansvarsprövning av välfärdsnämnden i Munkedals
kommun.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsen kan lägga
informationen till handlingarna och finner att kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

§ 26

Dnr 2021-000242

Översiktsplan för Lysekils kommun 2022
Sammanfattning av ärendet
Samrådhandlingen för Lysekils kommuns översiktsplan är indelad i tio
olika delar, inklusive en inledande del som beskriver läsbarheten och
även sammanfattar samrådhandlingen för översiktsplanen och en
avslutande del som beskriver hantering av synpunkter på
samrådshandlingen. De övriga åtta delarna är indelade enligt nedan:
*
*
*
*
*
*
*
*

Utgångspunkter
Utvecklingsstrategi
Kommunövergripande mark och vattenanvändning
Mark och vattenanvändning för utvecklingsområden
Värden och hänsyn
Planeringsförutsättningar
Konsekvenser
Kartbibliotek

Lysekils kommuns översiktsplan beskriver en utvecklingsstrategi och en
plan för mark- och vattenanvändningen för kommunens långsiktiga
utveckling av den
fysiska miljön fram emot år 2050.
Utvecklingsstrategin tar avstamp i den programhandling som är
framtagen som ett första steg i framtagandet av en ny översiktsplan.
Utvecklingsstrategin anger riktlinjer för utvecklingen av tre
huvudstrukturer – grönstruktur, bebyggelsestruktur och mobilitet.
* Strategi för den gröna strukturens utveckling - Det vackra landskapet att äta kakan och ha den kvar
* Strategi för utvecklingen av bebyggelsens struktur - En kommun för
alla - under hela året
* Strategi för utveckling av mobilitet - Gör närheten hållbar och
tillgänglig
I Mark- och vattenanvändningen beskrivs kommunen som helhet i ett
avsnitt med en tematisk inriktning och dels i ett avsnitt med inzoomning
på fem geografiska utvecklingsområden - Hallinden med sitt strategiska
läge i den norra kommundelen, Brastad-Brodalen-Bro, Lysehalvön,
Lysekils stad och Skaftö.
Lysekils Översiktsplan har ett bra upplägg och upplevs överskådlig och
lätt att orientera sig i. Översiktsplanen vilar på ”Vision Lysekil 2030” och
tar hög höjd för samtliga hållbarhetsperspektiv, Agenda 2030, klimatmål
och barnkonventionen.
Yttrande
Utvecklingsstrategin för användning av mark och vatten, i Lysekils
Översiktsplan, ligger i linje med Munkedals kommuns intentioner.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-14
Kommunstyrelsen

I norra delen av Lysekil, där kommunen gränsar mot Munkedal, pekas
ett område ut som kulturmiljö i det nya kulturmiljöprogrammet.
Ytterligare ett omfattande område pekas ut som värdefullt naturområde
och inkluderar även ett prioriterat grönstråk som tydligt pekas ut.
Skottfjället omnämns som ett friluftsområde med utvecklingspotential.
I översiktsplanen omnämns även Skottfjället utifrån att ett område i
översiktsplanen för Munkedals kommun är angivet som område för
vindkraft och att tillstånd är beviljat för 13 vindkraftverk. En
tillståndsprocess för vindkraft, i enlighet med miljöbalken 16 kap 4§, har
nyligen hanterats för detta område vilket resulterade i att sökanden drog
tillbaka sin ansökan. Nytt ställningstagande för vindkraft inom Munkedals
kommun kommer hanteras i det nu pågående arbetet med Munkedals
”Översiktsplan 2040”.
En bit söderut i kommunen pekas Hallinden ut som en viktig nod med
dess strategiska läge utifrån mobilitet. En utveckling av Hallinden som
kollektivtrafiknod skulle även gynna Munkedals tillgång till kollektivtrafik.
I samrådshandlingen framgår också att Lysekils kommun arbetar med
framtagandet av en ny cykelplan och att samarbete med
grannkommuner kommer ske, vilket Munkedals kommun välkomnar.
Väg 162 mellan Gläborg och Hallinden pekas också ut som en prioriterad
sträcka att utveckla till mötesfri landsväg. Planerad utveckling av väg
162 förbättrar tillgängligheten till Munkedal från Lysekil och framförallt
tillgängligheten till Lysekil via Munkedal.
Befintliga hamnar i Lysekils centrala delar och i Brofjorden pekas ut som
områden som i översiktsplanen ska stärkas som en tillgång till havet.
Detta är en viktig åtgärd även för Munkedals kommun i samband med
utvecklingen av framtida Logistikcentrum. I detta sammanhang är även
Lysekilsbanan en viktig länk som också lyfts fram i samrådshandlingen
med kopplingen till befintliga hamnar med Hallinden som trafiknod och
trafikplats Gläborg som länken till E6. Järnvägskorridoren är också
utpekad som ett skyddsområde som ska reserveras som ett stråk för
hållbar mobilitet och teknisk försörjning.
I översiktsplanen framgår att det befintliga vattenverket planeras
ersättas med ett nytt vattenverk. I samband med denna utredning
kommer Lysekils kommun även utreda möjligheten att producera
dricksvatten med havsvatten som råkälla vilket i sin tur kan leda till att
Lysekils kommun släpper nuvarande råvattenkälla via Kärnsjön i
Munkedal. Denna fråga är strategiskt viktig även för Munkedals kommun
då Kärnsjön är en gemensam resurs för vattenförsörjning.
I översiktsplanen pekas Siviks avfallsanläggning ut som ett område som
långsiktigt ska betraktas som avsatt för avfallsanläggning. Även denna
fråga är strategiskt viktig för Munkedals kommun då samtliga
ägarkommuner av Rambo AB är berörda.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20220129
Samrådshandling – Förslag till översiktsplan Lysekils kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedan yttrande över
samrådshandlingen för Lysekils kommuns Översiktsplan.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedan yttrande över
samrådshandlingen för Lysekils kommuns Översiktsplan.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen, för kännedom
Enhetschef Plan, bygg och MEX, för kännedom
Lysekils kommun, registrator@lysekil.se (rubricera ”översiktsplan”)

Justerandes sign
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§ 27

Dnr 2021-000153

Internkontrollplan 2022 - Räddningstjänsten mitt
Bohuslän samt SML-IT
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 hur den ska 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.
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.
Direktionen för Räddningstjänst Mitt Bohuslän beslutade 2021-12-02 om
följande internkontrollområden för 2022. För mer detaljer, se bilaga 1.
1. Bemanning utryckande personal – att stationernas bemanning och
förmåga uppfyller nivå enligt handlingsprogram.
2. Inköpt material används som avsett – att inköp material används på
avsett sätt och på avsedd plats.
3. Ärendeuppföljning – att ärenden följs upp och klarmarkeras.
4. Gallring av handlingar – att gallring sker enligt
dokumenthanteringsplan
5. Kompetens RiB – att kompetenser finns för samtliga roller på alla
stationer vid varje beredskapstillfälle.
6. Utlämning av allmänna handlingar – att personuppgifter hanteras
enligt GDPR/sekretess vid utlämning av handlingar.
Kommunstyrelsen i Lysekil beslutade 2022-01-26 om följande
internkontrollområde för IT-samverkan 2022. För mer detaljer, se bilaga
2. Rutin för livscykelhantering av digitala verktyg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-31
Bilaga 1 Internkontroll 2022 Räddningstjänst Mitt Bohuslän
Bilaga 2. Internkontrollplan 2022 IT-samverkan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2022
för Räddningstjänst Mitt Bohuslän.
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2022
för IT samverkan.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2022
för Räddningstjänst Mitt Bohuslän.
Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2022
för IT samverkan.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen för kännedom
Ekonomichef för kännedom
Controller för kännedom
Kommundirektör för kännedom
Räddningstjänst Mitt Bohuslän för kännedom
IT Samverkan Kommunstyrelsen Lysekil för kännedom
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§ 28

Dnr 2022-000044

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KS 2022
Sammanfattning av ärendet
Ausra Karlsson (M) avslutade sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen 2021-06-28. Av reglementet för folkhälsopolitiska
råget framgår det i 3 § att kommunstyrelsen utser ledamöter och
ersättare till rådet bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Eftersom Ausra Karlsson har avslutat sina uppdrag i kommunstyrelsen är
hon inte längre valbar till folkhälsopolitiska rådet och därför behövs ett
fyllnadsval utföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-28
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att efter Ausra Karlsson (M) välja XX till
ersättare i folkhälsopolitiska rådet.
Yrkanden
Göran Nyberg (-):
Martin Svenberg Rödin (M) som ersättare i folkhälsopolitiska rådet
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (-) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att enligt Göran Nybergs (-)
yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att efter Ausra Karlsson (M) välja Martin
Svenberg Rödin (M) till ersättare i folkhälsopolitiska rådet.
Beslutet skickas till
Berör förtroendevald för kännedom
Förtroendemannaregistret för registrering
Berörda organisationer för kännedom
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§ 29

Dnr 2022-000005

Anmälan om delegationsbeslut 2022
Sammanfattning av ärendet
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens
delegationsordning 2019-01-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2022-01-01 – 2022-01-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-03
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2022-01-01 -- 2022-01-31.
Till KS 2022-02-14.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 30

Dnr 2021-000057

Svar på återremiss av initiativärende från
Socialdemokraterna och Centerpartiet om att göra en
direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att återremittera ärendet
enligt nedan: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att ta kontakt med Munkbo för och få en kostnadsoch konsekvensanalys av investeringen innan direktanvisning görs av
kommunfullmäktige.
Munkbo AB har anlitat extern konsult för genomförandet av en kostnadsoch konsekvensanalys som bolagets styrelse har tagit 2021-12-17
ställning till och beslutat enligt nedan:
Munkbo överlämnar Investeringsanalysen till kommunstyrelsen.
Om det blir aktuellt för Munkbo att uppföra byggnader på byggrätt 1
enligt detaljplanens intensioner förutsätter Munkbo att
Kommunfullmäktige beslutar
- Att bevilja Munkbo borgen för bedömd investeringskostnad på ca 150
mnkr. Kommunal borgen kommer dessutom att erfordras för ROTrenovering av 101 lägenheter samt lokaler på Brudås.
- Att bevilja hyresförlustgaranti för outhyrda lägenheter i
nybyggnationen på Vadholmen, samt
- Att borgensavgiften sänks från 0,25% till 0,10%
Samtliga tre beslutspunkter från styrelsen utgår ifrån en framtida
byggnation på område 1 på Vadholmen. Då ärendet och återremissen
från kommunfullmäktige gäller en eventuell direktanvisning på område
1, vilket är att jämföra med en markanvisning utan konkurrens på
marknaden, så noteras dessa punkter för framtida hantering i samband
med ett övertagande av bolaget Vadholmen Foss 2:82 AB med syfte att
starta exploateringen och byggnation.
En ansökan om utökad borgensram för ett eventuellt genomförande av
projektet är en naturlig följd en sådan satsning. Dock känns det
främmande med en eventuell hyresförlustgaranti i samband med en
satsning och utveckling av område 1 på Vadholmen. Bolaget ska agera
affärsmässigt och det innebär att det ska finnas en lönsamhet i de
projekt som bolaget genomför i likhet med andra exploatörer som verkar
på samma marknad. En kommunal förlustgaranti kan betraktas som ett
snedvridande av konkurrensen och kan även påverka affärsmässigheten
i styrelsens beslutsfattande.
Styrelsen föreslår i sitt beslut att borgensavgiften sänks till 0,1%.
Borgensavgiften är till för att bolaget ska ha marknadsmässiga villkor i
finansieringen av sina projekt. Det är kopplat till lagens krav på att
bolaget verksamhet ska bedrivas affärsmässigt. Kommunen ska således
ta ut marknadsmässiga borgensavgifter enligt lag. Kommunfullmäktige
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beslutar om nivån på borgensavgift i juni varje år och i framtagandet av
förslaget till borgensavgift görs en marknadsmässig prövning av nivån.
Sammantaget så är ägardirektivet tydligt i vad ägaren förväntar sig av
bolaget i detta sammanhang men beslutet i Munkbos styrelse är också
en viktig signal att bära med sig och beakta, men dock frågeställningar
för enskilda politiska beslut för framtiden i samband med ett
genomförande av byggnation.
Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra de
kommunala bolagen Vadholmen Foss 2:82 AB och Munkbo AB att under
andra kvartalet 2022 teckna ett markanvisningsavtal för att ge Munkbo
exklusivitet att, under 1 års tid, projektutveckla område 1 på Vadholmen
i enlighet med gällande ägardirektiv och framtaget underlag för
Markanvisning, med syftet att utöka sitt bostadsbestånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-01
PM Ärendehistorik
Protokoll från Munkedals Bostäder AB Styrelsemöte 2021-12-17
Investeringsanalys avseende hyres- och bostadsrätter inom Munkedal
Foss 2:81
Beslut KF 2021-05-31 §55
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Vadholmen Foss 2:82 AB och
Munkbo AB att ingå markanvisningsavtal för område 1 på Vadholmen
med syftet att ge Munkbo AB exklusivitet att under avtalsperioden
projektutveckla området i enlighet med och stöd av
samhällsbyggnadsnämndens antagna underlag för Markanvisning.
Yrkanden
Rolf Jacobsson (KD), Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Göran
Nyberg (-):
Bifall till förvaltningens förslag.
Martin Svenberg Rödin (M), Louise Skaarnes (SD):
Avslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
Martin Svenberg Rödin (M) med fleras avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Martin Svenberg Rödin (M) med fleras
avslagsyrkande
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning
Ja-röst: bifall till förvaltningens förslag
Nej-röst: avslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag
Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ledamöter
Göran Nyberg (-)
Liza Kettil (S)
Martin Svenberg Rödin (M)
Louise Skaarnes (SD)
Jan Petersson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)
Christoffer Rungberg (M)
ordförande
Resultat

Ja
X
X

X
X
X
X
6

Nej

Avstår

X
X
X
X

X
5

0

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra Vadholmen Foss 2:82 AB och
Munkbo AB att ingå markanvisningsavtal för område 1 på Vadholmen
med syftet att ge Munkbo AB exklusivitet att under avtalsperioden
projektutveckla området i enlighet med och stöd av
samhällsbyggnadsnämndens antagna underlag för Markanvisning.
Reservation/Protokollsanteckning
Reservation från SD-gruppen: Louise Skaarnes, Jan Petersson och
Mathias Johansson.
Reservation från M-gruppen: Martin Svenberg Rödin och Christoffer
Rungberg.
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§ 31

Dnr 2022-000031

Kommunalt partistöd 2022 - Moderaterna i Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent
av prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25
procent av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt
bestämmelserna i Regler för kommunalt partistöd som är antagen av
kommunfullmäktige 2014-09-24, senast reviderad 2018-04-26 §47.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
Moderaterna inkom 2022-01-10 med redovisning för kommunalt
partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet används och är
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte granskningsrapport Moderaterna i Munkedal
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2021
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 7 x 12 075 kr (84 525 kr)
Totalt: 96 600 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2021
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 7 x 12 075 kr (84 525 kr)
Totalt: 96 600 kr.
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§ 32

Dnr 2022-000041

Kommunalt partistöd 2022 - Miljöpartiet de Gröna, MP
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundläggande stöd som uppgår till 25 procent
av prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25
procent av prisbasbelopp per mandat och år. Detta enligt
bestämmelserna i Regler för kommunalt partistöd som är antagen av
kommunfullmäktige 2014-09-24, senast reviderad 2018-04-26 §47.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
Miljöpartiet i Munkedal inkom 2022-01-17 med redovisning för
kommunalt partistöd för 2021. Redovisningen anger hur partistödet
används och är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-27
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 2021 Miljöpartiet de Gröna, MP
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedal
redovisning för kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 1 x 12 075 kr
Totalt: 24 150 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedal
redovisning för kommunalt partistöd 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal för 2022 enligt följande:
Grundstöd 12 075 kr
Mandatstöd 1 x 12 075 kr
Totalt: 24 150 kr.
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§ 33

Dnr 2019-000092

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om
utvecklingsplaner för kommundelarna
Sammanfattning av ärendet
En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och
Munkedal har inkommit, från Liberalerna i Munkedal genom Göran
Nyberg. Förslag till svar på motionen har återremitterats till
förvaltningen för ”vidare bearbetning” (KS 2021-05-17 § 107).
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till beslut som innebär att
motionen bifalls att det ska prioriteras inom det befintliga uppdraget för
landsbygdsutveckling.
Bakgrund
En motion om att utveckla kommundelarna Sörbygden, Svarteborg och
Munkedal har inkommit, från Liberalerna i Munkedal genom Göran
Nyberg. På kommunstyrelsens sammanträde i maj 2021 presenterade
förvaltningen förslag till motionssvar som innebar att motionen föreslogs
anses besvarad med hänvisning till det förankrings- och
utvecklingsarbete som pågår i arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen
”för vidare bearbetning” (KS 2021-05-17 § 107).
Ärendet
Förvaltningen har varit i kontakt med motionären, då syftet med
återremissen inte framgår av kommunstyrelsens protokoll (2021-05-17 §
107). Det som efterfrågas är lokala dialoger och arbetsgrupper i
respektive kommundel mellan näringsliv, civilsamhälle, förvaltningar och
politiska företrädare. Syftet är att dessa ska föda tankar på
marknadsföring av bygdens möjligheter och resurser samt skapa ett ökat
lokalt engagemang.
Idén om en kommun där de olika kommundelarna blomstrar utifrån sina
egna förutsättningar är god. Om ett sådant arbete ska genomföras
behöver de prioriteras inom verksamheten men då det faller under
befintligt uppdrag föreslås det inte att extra resurser tillförs.
Förvaltningen föreslår därför att motionen bifalls och överlämnas till
kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen för att detta ska kunna
prioriteras inom det befintliga uppdraget för landsbygdsutveckling. I
samband med eventuellt fastställande av utvecklingsplaner bör dessa
vägas mot andra styrdokument i kommunen, som till exempel
översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-02
Beslut KS 2021-05-17 § 107 - Motion från Göran Nyberg (L) om
utvecklingsplaner för kommundelarna
Beslut KS 2021-05-17 § 107 - Motion från Göran Nyberg (L) om
utvecklingsplaner för kommundelarna
Motion från Göran Nyberg (L) om utvecklingsplaner för kommundelarna
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämna den till
kommunstyrelsen för att detta ska kunna prioriteras inom det befintliga
uppdraget för landsbygdsutveckling.
Yrkanden
Göran Nyberg (-), Rolf Jacobson (KD):
Bifall till förvaltningens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och överlämna den till
kommunstyrelsen för att detta ska kunna prioriteras inom det befintliga
uppdraget för landsbygdsutveckling.
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§ 34

Dnr 2019-000051

Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om att
utveckla landsbygden i Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
En motion om att starta ett projekt för att utveckla landsbygden och öka
inflyttningen i Munkedal har inkommit, från Sverigedemokraterna i
Munkedal genom Christoffer Wallin. Förslag till svar på motionen
återremitterades till förvaltningen "för vidare bearbetning" (KS 2021-0517 § 108). Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till svar som
innebär att motionen bifalls och överlämnas samhällsbyggnadsnämnden
för att utreda om motionen går att genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-02
Beslut KS 2021-05-17 § 108 - Motion från Christoffer Wallin (SD) om att
utveckla landsbygden i Munkedals kommun
Svar på motion om att utveckla landsbygden i Munkedals kommun
Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i
Munkedals kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att
använda RAMBOS inventering som ett underlag för att utreda möjliga
ödehus.
Yrkanden
Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till förvaltningens förslag
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att
använda RAMBOS inventering som ett underlag för att utreda möjliga
ödehus.
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§ 35

Dnr 2021-000263

Svar på ny motion från Karin Blomstrand, Liberalerna
om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna i Munkedal föreslår att: Munkedals kommun behöver planera
för att på sikt få mer bebyggelse på attraktiva platser och områden.
Motionären föreslår att: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
undersöka möjligheten att förvärva området, eller delar av, för att kunna
utveckla ett bostadsområde.
Förslaget syftar till att man tar hänsyn till länsstyrelsens krav och
gällande lagstiftning för planering i naturnära områden.
Förvaltningen är positiv till motionen och föreslår att nämnda LIS område
bör utredas fullt ut med syfte att exploatera. Om markägaren själv har
viljan att utveckla ett bostadsområde bör kommunen verka för att det
kan bli verklighet.
Samhällsbyggnadsnämnden behöver utreda LIS- områden i
Hällevadsholm fullt ut och först därefter inleda diskussion med
markägare om exploatering.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens svar på remiss - Ny motion från Karin
Blomstrand, L om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm. Beslut2021000165-SBN-§ 2
Tjänsteskrivelse 2022-01-12
Ny motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att bygga på LIS
områden i Hällevadsholm
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
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§ 36

Dnr 2021-000269

Svar på motion från Regina Johansson
Socialdemokraterna om hundrastgård
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 20211129 att godkänna inkommen
motion från Regina Johansson (S) ”Motion om hundrastgård”. Motionären
framhåller att det finns många hundägare samt ett stort intresse för
djur, natur och hundsport i Munkedals kommun. Vidare så menar
motionären att det saknas en eller flera hundrastgårdar i Munkedal där
människor i olika åldrar kan mötas med sina hundar och att
hundrastgårdar kan inverka positivt på folkhälsan, men också på
djurvälfärden både för hundar och för vilda djur. Beroende på placering
och utförande kan en hundrastgård också öka attraktionskraften för
besökande i kommunen.
I motionen föreslår att:
* kommunfullmäktige beslutar att en första kommunal hundrastgård ska
anläggas i kommunen
* kommunfullmäktige beslutar att föreningslivet ska inbjudas till dialog
inför anläggande av hundrastgård gällande placering, utförande och
eventuellt samarbete
* kommunfullmäktige beslutar att skötseln av hundrastgården ska
finansieras av kommunen
Förvaltningen ser positivt på en utveckling av hundrastgård i kommunen.
Det är inget ovanligt inslag andra kommuner och skulle vara en naturlig
fortsatt utveckling efter den nyligen iordningställda och utpekade
hundbadplatsen i Saltkällan. En mindre utredning av lämplig placering,
utförande, investeringskostnad och framtida driftkostnad behöver
genomföras. Förvaltningen samarbetar gärna med Munkedals
Brukshundklubb i denna utredning. I samband med budgetarbetet inför
2023 kommer investeringskostnader och driftkostnader att redovisas och
föreslås äskas för att täcka de utökade kostnaderna för
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens svar på remiss - Motion från Regina
Johansson, S om hundrastgård. Beslut-2021000173-SBN-§ 4
Tjänsteskrivelse 2022-01-12
Motion från Regina Johansson Socialdemokraterna om hundrastgård
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller samtliga attsatser i motionen.
Dock förutsätter ett bifall av samtliga attsatser att kommande utredning
får ytterligare framtida beslut gällande placering samt tillgång på
investerings- samt driftsmedel för genomförandet av hundrastgården.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla samtliga attsatser i motionen.
Dock förutsätter ett bifall av samtliga attsatser att kommande utredning
får ytterligare framtida beslut gällande placering samt tillgång på
investerings- samt driftsmedel för genomförandet av hundrastgården.
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§ 37

Dnr 2021-000267

Svar på motion från Göran Nyberg, Liberalerna om
Gården Fiskebo kan bli Eko-by
Sammanfattning av ärendet
Fiskebo 1:2 och 1:5 är belägna vid södra Bullaresjöns västra sida nära
kommungränsen till Tanum. Total areal uppmätt till 46,3 ha. På
fastigheterna finns ett mindre torp och en Ladugård.
Fastigheterna donerades ursprungligen till Svarteborgs kommun 1899.
Donatorn önskade att fastigheterna skulle användas för förädling av nya
äppelsorter. Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk på
fastigheterna vilket genererat intäkter medan betesmarken har
arrenderats ut till lokala lantbrukare. På senare tid har torpet hyrts ut
och de nuvarande hyresgästerna (Staffan och Katarina) har i samråd
med kommunen renoverat och underhållit byggnaden. Hyresgästerna
har en koppling till bygden och hembygdsföreningen. Ladugården har
nyttjats av hembygdsföreningen för förvaring av museiföremål mm.
Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda om
fastigheterna på Fiskebo kunde säljas. Då Fiskebofastigheterna belagts
med ett överlåtelseförbud i samband med donationen till kommunen har
förvaltningen därför ansökt om och erhållit permutation (upphävande av
överlåtelseförbud). Under 2020 har fastigheterna värderats.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att: Delegera till
Samhällsbyggnadsnämnden rätten att sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till
högstbjudande med värderat pris som utgångspunkt.
Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen skall föregås av en
förhandling med nuvarande hyresgäster om hyresavtal/ arrende/
försäljning.
Under 2021 har förhandling med hembygdsförening och nuvarande
hyresgäster av torpet hållits. Det har resulterat i ett arrendeavtal mellan
dem som båda parter känner sig trygga med. Villkor för försäljning har
därefter beslutats i samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i november 2021 att:
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att sälja del av
Fiskebo 1:2, 1,3 Ha kring gården till Katarina Olsson-Falck och Staffan
Olsson för 750.000kr exklusive lantmäteriavgifter. Nämndsordförande
och förvaltningschef delegeras att teckna försäljningsavtal.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genom mäklare
försälja resterande del av Fiskebo 1:2 samt 1:5. Nämndsordförande och
förvaltningschef delegeras att teckna försäljningsavtal.
Nuläge: Kommunen och de tilltänkta köparna av del av Fiskebo 1:2
(gården), Staffan och Katarina är genom köpeavtal överens om köp.
Köparna och hembygdsföreningen är genom arrendeavtal överens om
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ladugårdens museiändamål. En extern mäklare har inlett arbetet med att
försälja resterande mark från Fiskebo 1:2 och 1:5.
Bedömning
Idén med en ekoby i Munkedals kommun hade varit intressant att testa
utifrån attraktivitets- och miljöaspekter. Försäljningen av marken på
Fiskebo har dock kommit så långt att den inte kan avbrytas utan stora
konsekvenser för inblandade parter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens svar på remiss - Motion från Göran Nyberg
om Gården Fiskebo kan bli Eko-by. Beslut-2021000172-SBN-§ 3
Tjänsteskrivelse 2022-01-12
Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om Gården Fiskebo kan bli Eko-by
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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