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Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 7 juni 2017, kl. 17.00-19.35 

Ajournering, 18.50-19.15. 

 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

 

Christer Nilsson (C) 

Åsa Karlsson (S)  

Rolf Berg (S)  

Maria Sundell (S) 

Said Lundin (S) 

Caritha Jacobsson (S) 

Håkan Bergqvist (S)  

Yvonne Martinsson (S),tjg ers  

Regina Johansson (S), tjg ers 

Per-Arne Brink (S) 

Liza Kettil (S)  

Pia Hässlebräcke (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Helena Hansson (C) 

Karl-Anders Andersson (C)  

Birgitta Karlsson (C) 

Carina Thorstensson (C)  

Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Ann-Sofie Alm (M)  

Alf Sifversson (M), tjg ers 

Jan Hognert (M)  

Bo Ericsson M) 

Ulla Gustafsson (M), tjg ers 

Heikki Klaavuniemi (SD) 

Matheus Enholm (SD)  

Per Nilsen (SD) 

Tony Hansson (SD) 

Christoffer Wallin (SD) 

Irene Barfoot Ekelund (V), tjg ers 

Ove Göransson (V) 

Nina Andersson (KD)    

Rolf Jacobsson (KD), tjg ers 

Karin Blomstrand (L) 

 

 

Leif Svensson (C)  

 

    
 

Utses att justera 

 

 

Ove Göransson (V) och Lars-Göran Sunesson (C) 

Övriga deltagare Håkan Sundberg, kommunchef och Astrid Edström, kommunsekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Forum, fredag 9 juni 2017, kl 14.00 
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Sekreterare 

 

 

………………………………………………………………    Paragraf 49-54 

 

 

 

Ordförande 

Astrid Edström 

 

 

……………………………………………………………… 

Christer Nilsson (C)        

 

 

Justerare 

 

 

……………………………………………………………     

Ove Göransson (V) 

 

 

 

………………………………………………………..        

Lars-Göran Sunesson (C) 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

  

 

Organ och 

sammanträdesdatum 

 
 
Kommunfullmäktige 2017-06-07 

 

 

 

Protokollet anslaget  

tiden 

 
 
 
2017-06-09--2017-07-01 

 

 
 
 

Förvaringsplats för 

protokollet 

 

 

   Administrativa enheten, kommunhuset Forum 

 
 

Underskrift 

 

 

…………………………………………………………….. 

Astrid Edström 
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 § 49  Dnr KS 2017-156 

 

Anmälan av medborgarförslag – åtgärder mot störande 
fiskmåsar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten avseende 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Irene Barfoot Ekelund föreslår i ett medborgarförslag att fågelskrämmor placeras 

ut på strategiska platser för att minska upplevt obehag av fiskmåsar. 
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§ 50 Dnr KS 2017-304  

 

Anmälan av motion om samlad skoldag 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 

Ann-Sofie Alm (M) har inkommit med en motion om samlad skoldag. 
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§ 51 Dnr KS 2017-300 

 
Anmälan av motion om utveckling av den kommunala 

musikskolan 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 

Karin Blomstrand (L) har inkommit med en motion om utveckling av 

musikskolan. 
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§ 52 Dnr KS 2017-187   

 

Förvärv av aktier i Inera AB  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i 

Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 

aktieöverlåtelseavtalet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och 

att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

 

Sammanfattning 

Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 

regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 

Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och 

omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 

gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt 

utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 

(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  

 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 

diskuterats under många år. Nu föreslås en förändring som innebär att 

verksamheten breddas att även omfatta kommunerna samt ge en närmare 

anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling.  

 

Landets kommuner erbjuds nu att köpa fem aktier vardera och bli delägare på 

samma villkor som landsting och regioner. Den ändrade inriktningen för bolaget 

finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen 

över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 

ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från 

landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

 

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 

men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 

verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 

från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-

undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också 

vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett 

breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja 

samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala 

lösningar.  

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-05. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-04-26, § 83. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-10, § 73 

 

 

 



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(11) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-07 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 53 Dnr KS 2014-521 

 

 
Val till kommunala förtroendeuppdrag - fyllnadsval 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att befria Lars Hansson(C) från sina uppdrag 

som ledamot i Munkedal Vatten och som ersättare i miljönämnden för 

mellersta Bohuslän. 

 

• Kommunfullmäktige beslutar att efter Lars Hansson välja Leif Svensson 

(C) som ledamot i Munkedal Vatten AB.  

 

Då Leif Svensson tidigare var ersättare i Munkedal Vatten ska ny 

ersättare väljas. 

 

• Som ersättare i Munkedal vatten väljs Rolf Hansson (C) 

 

• Som ersättare i miljönämnden för mellersta bohuslän väljs Magnus 

Karlsson (C).  

 

• Kommunfullmäktige beslutar att begära ny sammanräkning från 

Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 

 

Lars Hansson (C) vill bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, ledamot i Munkedal Vatten och som ersättare i 

Miljönämnden för mellersta Bohuslän. 
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§ 54 Dnr KS 2016-20 

 

Alternativ placering av äldreboende 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att det planerade nya äldreboendet ska placeras på 

Tyft-området i Dingle. 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbete 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2016-10-12 förvaltningen i uppdrag att påbörja 

strukturförändringen av kommunens äldreboende enligt presenterat 

utredningsförslag. Detta förslag innebar ett nybygge på ca 70 platser i etapp 1 

på Kungsmarken i Munkedal. 

 

KSAU gav 2016-11-30 kommunchefen i uppdrag att utreda ytterligare lämpliga 

lägen för ett äldreboende inom Svarteborgsområdet. 

 

Förvaltningen har valt att studera tre lägen i Svarteborg med utgångspunkt i 

markåtkomst, kommunikationer, förutsättningar för byggnation samt läge i 

förhållande till samhälle. Två av områdena är i privat ägo och det tredje 

förvärvas av kommunen i samband med köp av Dingleskolan.  

 

Ett av de privata markområdena var kuperat och svårtillgängligt och har därför 

inte studerats närmare. 

 

Det andra privata området ligger söder om Tyft i Dingle, öster om gamla E6an 

Ett optionsavtal avseende förvärv av mark har tagits fram. Området ligger i 

anslutning till bostadsbebyggelsen på Tyft och med utsikt över samhället. 

Området ligger utanför förslag till vattenskyddsområde på mark som används för 

jordbruksändamål. Området ligger relativt nära allmän väg och nära allmänna 

kommunikationer. En ny väg måste anläggas från väg 165 till aktuellt område. 

 

Området väster om Stärken är i kommunal ägo. Området ligger utanför förslaget 

till vattenskyddsområde, på lermark som använts för djurbete, relativt nära 

allmän väg och nära allmänna kommunikationer. En ny väg måste anläggas från 

väg 165 till aktuellt område och området ligger något avsides söder om Dingle. 

 

I Dingle är läget på den privata marken öster om gamla E6 mest fördelaktigt, 

främst för den nära kopplingen till befintlig bebyggelse och förutblicken över 

landskapet. 

 

Vid en jämförelse mellan alternativen Dingle-Tyft och Kungsmarken (karta 3) 

förordar förvaltningen Kungsmarken. Läget är kommunikationsmässigt mer 

fördelaktigt, särskilt om busstrafiken kan flyttas till Lärlingsvägen. Kungsmarken 

är mer centralt placerat i samhället och ger större chans till samverkan mellan 

olika äldreboenden. Vid en placering på Kungsmarken är Regionen intresserad av 

en samverkan med vårdcentral och tandläkare. 

 

Detaljplanearbetet bör påbörjas snarast. 
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Forts. § 54 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-06. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-04-26, § 81. 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-10, § 72. 

 

 

Notering 

Hans-Joachim Isenheim (MP) meddelar att han ej kommer att delta i beslutet 

vad avser äldreboendets placering. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

 

1. Karin Blomstrand yrkar på återremiss i avvaktan på att markköpet ska bli 

klart, samt att i enlighet med detta också avvakta med att påbörja 

detaljplanearbetet tills att markköpet trätt i kraft. 

 

2. Åsa Karlsson(S), Per-Arne Brink (S), Said Lundin (S), Karl-Anders 

Andersson (C), Heikki Klaavuniemi (SD), Matheus Enholm (SD) och Rolf 

Jacobsson (KD) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag, d v s att det 

planerade nya äldreboendet ska placeras på Tyft-området i Dingle. 

 

3.   Ann-Sofie Alm (M) Bo Ericsson (M), Jan Hognert (M), Alf Sifversson (M) 

och Ove Göransson (V) och Irene Barfoot Ekelund (V), yrkar bifall till 

förvaltningens förslag d v s att det planerade nya äldreboendet ska 

placeras på Kungsmarken. 

 

Ordföranden ställer först fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid 

sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras vid sammanträdet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande omröstningsproposition godkänns: 

Ja-röst för att ärendet avgörs idag. 

Nej-röst för att ärendet återremitteras. 

 

Omröstningen genomförs och visar att 25 ledamöter röstar ja och 8 ledamöter 

röstar nej.  

 

Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av omröstningsprotokoll som 

bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktige har således beslutat att avgöra ärendet idag. 
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Forts § 54 

 

Ordföranden ställer sedan fråga på yrkandena om äldreboendet ska placeras på 

Tyft-området i Dingle, eller på Kungsmarken i Munkedal och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, d v s att 

äldreboendet ska placeras på Tyft-området i Dingle. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande omröstningsproposition godkänns: 

Ja-röst för att äldreboendet ska placeras på Tyft-området i Dingle. 

Nej-röst för att äldreboendet ska placeras på Kungsmarken i Munkedal. 

 

Omröstningen genomförs och visar att 21 ledamöter röstar ja, 8 ledamöter 

röstar nej och att 4 ledamöter avstår från att rösta.  

 

Hur var och en röstat framgår av omröstningsprotokollet som bifogas 

paragrafen. 

 

Kommunfullmäktige har således beslutat att äldreboendet ska placeras på Tyft-

området i Dingle. 

 

 

 
Reservation 

Karin Blomstrand (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ove Göransson (V), och ledamöterna i M reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

(bilaga). 

 



Omröstningslista kommunfullmäktige 2017-06-07, § 54 - 0m 
återremiss eller ej.  
 

Ledamöter 

 
Namn Omröstning 

 Ja Nej Avstår 

Åsa Karlsson (S) X   

Rolf Berg (S) X   

Maria Sundell (S)  X   

Said Lundin (S) X   

Caritha Jacobsson (S)  X   

Håkan Bergqvist (S) X   

Regina Johansson (S) X   

Per-Arne Brink(S) X   

Liza Kettil (S) X   

Yvonne Martinsson (S) X   

Pia Hässlebräcke (S) X   

Lars-Göran Sunesson (C) X   

Helena Hansson (C) X   

Karl-Anders Andersson (C) X   

Birgitta Karlsson (C) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Hans-Joachim Isenheim (MP) X   

Ann-Sofie Alm (M)  X  

Alf Sifversson (M)  X  

Jan Hognert (M)  X  

Bo Ericsson (M)  X  

Ulla Gustafsson (M)  X  

    

Heikki Klaavuniemi (SD) X   

Matheus Enholm (SD) X   

Per Nilsen (SD) X   

Tony Hansson (SD) X   

Christoffer Wallin (SD) X   

Irene Barfoot Ekelund (V)  X  

Ove Göransson (V)  X  

Nina Andersson (KD) X   

Rolf Jacobsson (KD) X   

Karin Blomstrand (L)  x  

Christer Nilsson (C) ordförande x   

Summa 
25 8  

 

  

  



Omröstningslista kommunfullmäktige 2017-06-07, § 54 placering 
av äldreboende 
 

Ledamöter 

 
Namn Omröstning 

 Ja Nej Avstår 

Åsa Karlsson (S) X   

Rolf Berg (S) X   

Maria Sundell (S)  X   

Said Lundin (S) X   

Caritha Jacobsson (S)  X   

Håkan Bergqvist (S) X   

Regina Johansson (S)   X 

Per-Arne Brink(S) X   

Liza Kettil (S)   x 

Yvonne Martinsson (S)   X 

Pia Hässlebräcke (S) X   

Lars-Göran Sunesson (C) X   

Helena Hansson (C) X   

Karl-Anders Andersson (C) X   

Birgitta Karlsson (C) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Hans-Joachim Isenheim (MP)   X 

Ann-Sofie Alm (M)  X  

Alf Sifversson (M)  X  

Jan Hognert (M)  x  

Bo Ericsson (M)  x  

Ulla Gustafsson (M)  x  

    

Heikki Klaavuniemi (SD) X   

Matheus Enholm (SD) X   

Per Nilsen (SD) X   

Tony Hansson (SD) X   

Christoffer Wallin (SD) X   

Irene Barfoot Ekelund (V)  x  

Ove Göransson (V)  X  

Nina Andersson (KD) X   

Rolf Jacobsson (KD) X   

Karin Blomstrand (L)  x  

Christer Nilsson (C) ordförande x   

Summa 
21 8 4 

 

  

  




