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Tid: Torsdag 25 februari 2016 kl. 17.00 

 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 

 

Justering (förslag) 29 februari kl. 08.00 

Föregående 

justeringspersoner: 

Rolf Berg (S) och Ann-Sofie Alm (M) 

 

Ordförande: 

 

Christer Nilsson (C) 

 

Sekreterare: 

 

Linda Ökvist och Aya Norvell 

 

 

Innan sammanträdet öppnas besöker Svarteborgs FK kommunfullmäktige för att informera om 

föreningens sociala engagemang. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 232 Dnr 2015-000385 

Former för kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-13 § 212 att tillsätta ett arbetsutskott 

under kommunstyrelsen under förutsättning att former och delegationsordning 

för arbetsutskottet tas på kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Kommunstyrelsen beslutade vid samma tillfälle att  

 

Förvaltningen förslår följande former för kommunstyrelsens arbetsutskott: 

 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för beredning och handläggning av 

ärenden som ska fattas av kommunstyrelsen i sin helhet.  

Utskottet har fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskottet. 

 

Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträden. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den av kommunfullmäktige 

beslutade partigruppsordningen. 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning och val av ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens arbetsutskott lyfts i ett separata ärenden. 

 

Beredning 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse 2015-12-02 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ovan beskrivna former för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Tiina Hemberg (V): Avslag till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Tiina Hembergs (V) 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ovan beskrivna former för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

 Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  

 

ayanor001
Rektangel
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Reservation 

Tiina Hemberg enligt skriftligt yrkande som bifogas paragrafen. 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Administrativ chef 

Akten 
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 2015-12-02 Dnr: 2015-385

   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Former för kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-13 § 212 att tillsätta ett arbetsutskott under 

kommunstyrelsen under förutsättning att former och delegationsordning för 

arbetsutskottet tas på kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Kommunstyrelsen beslutade vid samma tillfälle att  

 

Förvaltningen förslår följande former för kommunstyrelsens arbetsutskott: 

 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för beredning och handläggning av 

ärenden som ska fattas av kommunstyrelsen i sin helhet.  

Utskottet har fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskottet. 

 

Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträden. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den av kommunfullmäktige beslutade 

partigruppsordningen. 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning och val av ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens arbetsutskott lyfts i ett separata ärenden. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Antalet ledamöter påverkar utgående arvodeskostnader. Vid föreslagen 

sammansättning är kostnaden oförändrad gentemot tidigare år. 

2. Miljö 

Inte aktuellt 

3. Folkhälsa 

Inte aktuellt 

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Ärendet berör inte förhållandet arbetsgivare – arbetstagare? 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ovan beskrivna former för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  

 

 

       

     

Aya Norvell Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 
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Beslutet expedieras till: 

      

Administrativa enheten  



455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 

 

   

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 
 

 

 

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 

 

Dnr: Dnr KS 2013-423 

 

Typ av dokument: 

Reglemente 

Handläggare: 

Aya Norvell, Administrativ chef 

Antagen av: 

Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 

2016-01-xx § xx 

Revisionshistorik: 

Antaget av kommunfullmäktige 2003-06-18 § 24  

Antaget av kommunfullmäktige 2006-02-22 § 9  

Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-29 § 73  

Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-29 § 21 

Reviderat av kommunfullmäktige 2010-12-20 § 76 

Reviderat av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 99 

Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 97 

Giltighet: 

2019-12-31 



 

 
Sida 1 av 10 

Reglemente för kommunstyrelsen Dnr: 2013-423 

 

 

 

 

 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 

kommunstyrelsen skall följande gälla:  

 

1. KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGS- OCH STYRNINGSANSVAR 

 

1.1 Ledningsfunktionen 

 

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen 

har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter. 

 

2 § I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a: 

 

- utvecklingen av den kommunala demokratin 

 

- personalpolitiken 

 

- mark- och bostadspolitiken och se till att tillfredsställande markberedskap 

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. 

 

- energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen 

 

- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

 

- informationsverksamheten 

 

- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet  

 

- arbetet med att effektivisera administrationen 

 

- utvecklingen av informations- och kommunikationssystem  

 

- utvecklingen av brukarinflytande 

 

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen 

 

 

1.2 Styrfunktionen 

 

3 § 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

 

- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra 

framställningar i målfrågor till kommunfullmäktige som inte i lag är förbehållna 

annan nämnd 

 

- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning 

handhas rationellt och ekonomiskt 
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- se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret 

 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 

och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen. 

 

- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de krav som anges i 3 

kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de bolag 

kommunen har aktier i.   

 

- tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i. 

 

2. KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSANSVAR 

 

2.1 Ekonomisk förvaltning 

 

4 § Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid 

följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför. 

 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 

också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 

samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 

ingår bl a att: 

 

- svara för kommunens risk- och skadehantering och bevaka kommunens behov 

av försäkringsskydd 

 

- underhålla och förvalta kommunens lösa och fasta egendom 

 

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden  

 

2.2 Personalfrågor 

 

5 § Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan samt 

pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar, i förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare, för att: 

 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 lagen om medbestämmande i 

arbetslivet inom andra nämnders ansvarsområden 

 

- besluta om stridsåtgärd 

 

- avgöra frågor om tolkning av lag, avtal och andra bestämmelser om 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 
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- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130) 

 

- anställa kommunchef 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den personal som verkar inom dess 

ansvarsområde samt byggnadsnämnden och lönenämnden SML och handhar 

dessutom nedanstående frågor som rör förhållandet mellan kommunstyrelsen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare. Inom ramen för sitt arbetsgivaransvar har 

styrelsen att tillämpa gällande Allmänna Bestämmelser (AB) och dess 

specialbestämmelser samt övriga lagar och avtal på arbetsrättens område. Som 

komplement till kommunstyrelsen i egenskap av personalorgan tillkommer det 

styrelsen att: 

 

- besluta om anställning, entledigande, uppsägning, avsked och avgångsvederlag  

 

- besluta om löneförmåner vid nyanställning 

 

- besluta om ledigheter för enskild angelägenhet 

 

- meddela förbud om bisyssla enligt gällande AB 

 

- besluta om förmåner enligt gällande AB vid utbildning 

 

- fullgöra förhandlingsskyldigheten enligt §§ 11-14 samt 38 lagen om 

medbestämmande i arbetslivet. 

 

2.3 Barn- och utbildningsfrågor 

 

6 § Kommunstyrelsens fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg, undervisning 

och biblioteksverksamhet. Styrelsen handhar även den verksamhet som gäller 

psykiskt utvecklingsstörda m fl avseende skol- och utbildningsfrågor. Styrelsen ska 

fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, innefattande 

förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, komvux och uppföljningsansvar 

samt svenskundervisning för invandrare.  

 

 2.4 Vård- och omsorgsfrågor 

 

7 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som 

i lag sägs om socialnämnd. Styrelsen handhar även verksamheten som regleras i 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt de uppgifter som 

regleras i lagen om riksfärdtjänst. Styrelsen ansvarar också för sjukvårdande 

insatser inom särskilda boenden för äldre samt ansvarar för tillstånds- och 

tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med alkohollagen. 

 

Styrelsen ska: 

 

- svara för omsorg, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 

bistånd till familjer och enskilda som behöver det 

 

- handha den uppsökande verksamheten 

 

- svara för omsorg om äldre och handikappade 
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- fastställa verksamhetsområden att prövas enligt lagen om valfrihet (LOV), 

besluta om godkännande av leverantörer och att fastställa timersättning för 

berörda tjänster. 

 

2.5 Teknisk service 

 

8 § Kommunstyrelsen svarar för: 

 

- kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet för nybyggnad samt om- 

och tillbyggnad 

 

- kommunens tekniska verksamhet omfattande gator och vägar samt fastigheter 

m m 

 

- bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildningsfrågor och 

byggnadsväsen m m 

 

2.6 Tillväxtfrågor 

 

9 § Kommunstyrelsen svarar för: 

 

- sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor, näringslivs-, turist-, fritids-,  

kultur-, trafiksäkerhets-, kollektivtrafik-, folkhälso- och Agenda 21-frågor. 

 

- kommunens centrala informationsverksamhet 

 

2.7 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 

10 § 

  

- Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, ansvarig för civilt försvar, 

beredskapsnämnd, hemvärnsnämnd samt nämnd för vissa trafikfrågor.  

 

- Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 

finns i arkivreglemente. 

 

- Kommunstyrelsen är registeransvarig för behandlingar av personuppgifter inom 

styrelsens verksamhet.  

 

- Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 

 

2.8 Övrig verksamhet 

 

11 § Kommunstyrelsen svarar för: 

 

- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 

fullmäktiges handlingar 

 

- kommunens heraldiska vapen 

 

- tillståndsgivning enligt lotterilagen 

 

- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd. 
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2.9 Delegering från kommunfullmäktige 

 

12 § Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som 

fullmäktige angivit 

 

- ingå borgen till stöd för allmännyttig bostadsförsörjning, d v s kommunalt 

bostadsbolag  

 

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen med stöd av plan- och 

bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram av 10 

basbelopp vid varje ärende 

 

- besluta om styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar och riktlinjer 

som fullmäktige fastställt 

 

- avskriva fordran som tillhör styrelsens verksamhetsområde 

 

- sälja bostads- och industrimark på planlagda områden till av 

kommunfullmäktige fastställda priser 

 

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen 

 

- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser 

utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse 

 

- i sådana mål och ärenden, där kommunstyrelsen har till uppgift att föra 

kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning 

av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 

också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 

yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige 

 

- besluta om flyktingmottagning 

 

- efter hörande av berörd nämnd namnsätta offentliga byggnader och dylikt 

 

- besluta om avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter som i det 

enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter 

 

- besluta om avgifter för kommunanställdas måltider vid kommunens 

skolmatsalar 

 

- besluta om avgifter och bidrag för dagverksamhet för glömska äldre, 

subvention av fotvård, ledsagarservice, avlösarservice och trygghetslarm. 
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3. ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

 

13 § Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 

förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

 

Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i 

kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 

intresse i utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

4. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

 

4.1 Sammansättning 

 

14 §  

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.  

 

4.2 Utskott 
 

15 § 

 

UTSKOTT FÖR VISS MYNDIGHETSUTÖVNING 

 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för handläggning av ärenden som 

innefattar myndighetsutövning inom främst socialtjänst, stöd och service till personer 

med funktionshinder och inom barn- och utbildningsverksamheten.  

Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.  

Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet.  

 

VÄLFÄRDSUTSKOTT 

 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott med syfte att, för sektorerna barn och 

utbildning, vård och omsorg samt stöd, tydliggöra den politiska styrningen och stödja 

förvaltningen i tolkning av mål och riktlinjer för verksamheten. Utskottet ska också 

vara ett forum för utbyte mellan politik och förvaltning. 

 

Utskottet ska hantera frågor som rör löpande verksamhetsmässiga och ekonomiska 

uppföljningar gentemot kommunstyrelsens mål och riktlinjer samt uppmärksamma 

kommunstyrelsen på viktiga frågor. 

 

Utskottet kan, inför beslut som ska fattas av kommunstyrelsen i sin helhet, bereda 

ärenden som handläggs av sektorerna barn och utbildning, vård och omsorg samt 

stöd, med undantag av de ärenden som ska beredas av myndighetsutskottet. 

 

Utskottet kan, i sin beredningsfunktion, använda sig av förvaltningens stöd vad gäller 

relevant information, statistik och övrig rapportering. 

 

Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

Ersättare har närvarorätt vid utskottets sammanträden. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den av kommunfullmäktige beslutade 

partigruppsordningen. 

Utskottet ska rutinmässigt avrapportera sin verksamhet till kommunstyrelsen. 
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ARBETSUTSKOTT 

 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för beredning och handläggning av 

ärenden som ska fattas av kommunstyrelsen i sin helhet.  

Utskottet har fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskottet. 

 

Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter 

en ordförande och en vice ordförande. 

Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträden. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den av kommunfullmäktige beslutade 

partigruppsordningen. 

 

PERSONALUTSKOTT 

 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för handläggning och beslutsfattande 

av personalärenden som inte delegerats till anställd. 

Utskottet ska bestå av 3 ledamöter. 

 

Kommunstyrelsen kan vid behov inrätta ytterligare utskott. 

 

4.3 Insynsplatser 

 

16 § 

 

Varje parti i kommunfullmäktige som inte representeras av ledamot eller ersättare i 

kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i styrelsen, men inte i dess utskott. 

Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som 

utsetts. Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Representanten äger ej rätt att notera sin åsikt till protokollet. 

  

 
4.4 Ersättarnas tjänstgöring 

 

17 § 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 

 

4.5 Växeltjänstgöring 

 

18 § 
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 

påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

 

4.6 Yttranderätt 

 

19 §  

 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 

 

4.7 Inkallande av ersättare 

 

20 §  

 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 

redan kallats in. 

 

4.8 Ersättare för ordföranden 

 

21 § 

 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste ledamoten ordförandens 

uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

4.9 Sammanträden 

 

TIDPUNKT 

 

22 § 

 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden 

bestämmer enl Kl 6 kap 18 §. 

 

KALLELSE 

 

23 § 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före 

sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 

kallelsen.  
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I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till 

åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

4.10 Ordföranden 

 

24 § 

 

Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd. 

Kommunalrådet skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet att: 

 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndförvaltning 

 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor 

 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 

samt 

 

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall. 

 

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd får närvara vid sammanträde med de 

nämnder som fullmäktige angivit i särskilt beslut. Ordföranden/kommunalrådet får 

därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

4.11 Justering av protokoll 

 

25 § 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 

4.12 Reservation 

 

26 § 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas senast 

vid justeringen av protokollet. 

 

4.13 Delgivning 

 

27 § 
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Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller 

kommunsekreteraren. 

 

4.14 Undertecknande av handlingar 

 

28 § 

 

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsen skall 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. 

  

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 13 Dnr 2016-000004 

Bolagsordnings och ombudsinstruktioner Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 

Förvaltningen har slutfört förvärvet av Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB från 

Munkedals Snickeri AB. För detta nya kommunala fastighetsbolag har en ny 

”kommunal” bolagsordning tagits fram. Denna kan efter godkännande i 

Kommunfullmäktige överlämnas och antas av en extra bolagsstämma i mars 

2016. 

 

För denna extra bolagsstämma har förslag till ombudsinstruktioner tagits fram. 

Avsikten är att valt ombud ska agera i enlighet med dessa på den extra 

bolagsstämman.  

Beredning 

Sektorchefens Samhällsbyggnad och ekonomichefens tjänsteskrivelse  

2016-01-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 11 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud 

vid extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-

gruppens ledamöter och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut       

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud 

vid extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 

AYANOR001
Rektangel
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 2016-01-04 Dnr Ks 2016-4
   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
 

 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 
Förvaltningen har slutfört förvärvet av Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB från 
Munkedals Snickeri AB. För detta nya kommunala fastighetsbolag har en ny 
”kommunal” bolagsordning tagits fram. Denna kan efter godkännande i 
Kommunfullmäktige överlämnas och antas av en extra bolagsstämma i mars 2016. 
 
För denna extra bolagsstämma har förslag till ombudsinstruktioner tagits fram. 
Avsikten är att valt ombud ska agera i enlighet med dessa på den extra 
bolagsstämman.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ingen påverkan 

2. Miljö 
Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 
Ingen påverkan  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för Vadholmen 
Foss 2:81 m.fl. AB. 
 
Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud vid 
extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 
 
 
 
 
 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
      

Mats Tillander Ulrika Gellerstedt 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
  



Vadholmen Foss 2:81 mfl AB  

Org.nr 556982-0656  

 

BOLAGSORDNING FÖR VADHOLMEN FOSS 2:81 MFL AB 

Antagen vid Vadholmen Foss 2:81 mfl AB:s bolagsstämma 2016-,  
Dnr 2015-314 
 
§ 1 Firma  

Bolagets firma är Vadholmen Foss 2:81 mfl AB.  

§ 2 Säte  

Styrelsen ska ha sitt säte i Munkedals kommun i Västra Götaland  

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för förvaltning och 
utveckling av fastigheter i Munkedals kommun samt därmed förenlig 
verksamhet.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets ändamål är att förvalta och utveckla fastigheter för bostäder och 
verksamheter.  

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip.  

Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Munkedals 
kommun. 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt  

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Munkedals kommun möjlighet 
att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex; 
  

 fastställande och ändring av bolagsordning 
 fastställande av aktiekapital 
 fastställande av ägardirektiv 
 bildande av dotterbolag 
 

Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av 
bolagsstyrelsen. 
 
§ 6 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.  
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§ 7 Aktieantal  

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.  

§ 8 Styrelse  

Styrelsen ska bestå av en ledamot och en ersättare.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Munkedals kommun för tiden från 
slutet av den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige  
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild 
kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska 
inte ha rösträtt utan endast yttranderätt.  

§ 9 Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 
styrelsens förvaltning utses av Munkedals kommun ett registrerat 
revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman. 

Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma 
som följer närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av 
den årsstämma som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
§ 10 Lekmannarevisorer  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommunfullmäktige i Munkedals kommun utse en lekmannarevisor och en 
suppleant.  

Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett 
utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, 
bolagsordningen eller god revisorssed inklusive god revisionssed. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren 
tidigast fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas 
senast i april. 
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§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  

Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och 
kommunfullmäktiges ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till 
bolagsstämma och annan information av allmänt intresse om de ärenden 
som ska behandlas på stämman ska finnas på kommunens hemsida.  
 
§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma  

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling; 

1.  Stämmans öppnande  
2.  Val av ordförande vid stämman  
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd  
4.  Val av justeringsman  
5.  Godkännande av dagordning  
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7.  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport 
8.  Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

9.  Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamot och ersättare 
(i förekommande fall) 

10.  Anmälan av revisor (i förekommande fall)  
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och 

lekmannarevisorn med suppleanter  
12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella 

styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för 
beslut 

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen  

 

§ 14 Protokoll från bolagsstämma 

Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets 
styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från 
bolagsstämma ska återfinnas på kommunens hemsida. 

§ 15 Bolagsstämmans kompetens  

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; 
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 Bildande av bolag  
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 

mnkr 
exkl. moms  
 

§ 16 Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.  

§ 17 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan 
än styrelseledamot eller ersättare att teckna bolagets firma. Bolagets 
firma tecknas av ledamot och ersättare i förening.  

§ 18 Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun äger rätt att ta del bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  

§ 19 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de 
regler som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 

§ 20 Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Munkedals kommun.  
 



sida 1 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 

  
 2016-01-05 Dnr: 
  
  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
Kommunfullmäktige antog 2016-02-25 ny bolagsordning för Vadholmen Foss 2:81 
AB. Tidigare bolagsordning har nu uppdaterats utifrån krav i kommunallagen samt 
från antagen ägarpolicy. Bolagsordningen ska antas av bolaget vid en extra 
bolagsstämma. 
 
  
 

Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner ny Bolagsordning  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 14 Dnr 2015-0000426  

 

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän Taxa för myndighetsutövning 

2016 

 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän begär att 

kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för myndighetsutövning enligt ”Lagen 

om skydd mot olyckor (LSO)”, ”Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE)” samt för tillståndsprövning enligt LBE. 

 

Taxan har samordnats och är nu enligt förslaget den samma i de tre 

medlemskommunerna. För Munkedals del höjdes avgiften under 2015 med 

knappt 2 %, från 894 kr till 910 kr per timme. För 2016 föreslår 

Räddningstjänstförbundet en höjning med 3,1 %, till 920 kr per timme.  

 

Beredning 

Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-01-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 12 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE. 

 

 Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning 

enligt LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01. 

 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-

gruppens ledamöter och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE. 

 

 Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning 

enligt LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01. 

Expediering 

Kommunfullmäktige 

AYANOR001
Rektangel
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 2016-01-07 Dnr: 2015-426

   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Räddningstjänstförbundets taxa för 

myndighetsutövning 2016 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän begär att 

kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för myndighetsutövning enligt ”Lagen om 

skydd mot olyckor (LSO)”, ”Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)” samt 

för tillståndsprövning enligt LBE. 

 

Taxan har samordnats och är nu enligt förslaget den samma i de tre 

medlemskommunerna. För Munkedals del höjdes avgiften under 2015 med knappt 

2 %, från 894 kr till 910 kr per timme. För 2016 föreslår Räddningstjänstförbundet 

en höjning med 3,1 %, till 920 kr per timme.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Högre intäkter till förbundet, högre avgift för tillsyn, tillstånd etc. 

2. Miljö 

Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 

Ingen påverkan  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE 

 

Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning enligt 

LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01 

 

 

       

     

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet 

Mats Tillander Aya Norvell 

Samhällsbyggnadschef Administrativ chef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 243 Dnr 2015-000396 

 

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund  

 

Kommunalförbundet Fyrbodal har inkommit med delårsrapport för januari till juni 

månad (ankom kommunen 2015-11-26). Prognosen för året pekar på ett 

underskott motsvarande -0,7 mnkr.  

 

Detta beror på att en tjänst som näringslivssamordnare nu är tillsatt efter att 

tjänsten varit vakant under en period samt att ränteintäkterna varit 

överbudgeterade. Förbundsdirektören beskriver i rapporten att förbundet ser oro 

för ekonomin. Att det finns anledning att öka basfinansiering för att kunna 

upprätthålla befintlig verksamhet. Kommunerna godkände ökning av 

medlemsavgiften inför budget 2016.  

 

Underskottet innebär att balanserat resultat inte kommer att uppnås vid årets 

slut.  

 

Någon plan för hur förbundet tänker återställa det egna kapitalet är inte 

upprättad/medskickad i rapporten. Inte heller finns någon förklaring till varför en 

återbesatt tjänst generar underskott. Kommunalförbundet bör omgående 

inkomma med plan hur det egna kapitalet ska återställas. 

Beredning 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-11-29 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppmanar 

kommunalförbundet att upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska 

återställas. 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppmanar 

kommunalförbundet att upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska 

återställas. 

Expedieras 

Fyrbodals kommunalförbund 

Ekonomichefen 

Akten 
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 2015-11-29 Dnr:      

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Delårsbokslut 201506 kommunalförbundet Fyrbodal 

Kommunalförbundet Fyrbodal har inkommit med delårsrapport för januari till juni 

månad (ankom kommunen 2015-11-26). Prognosen för året pekar på ett 

underskott motsvarande -0,7 mnkr.  

 

Detta beror på att en tjänst som näringslivssamordnare nu är tillsatt efter att 

tjänsten varit vakant under en period samt att ränteintäkterna varit 

överbudgeterade. Förbundsdirektören beskriver i rapporten att förbundet ser oro 

för ekonomin. Att det finns anledning att öka basfinansiering för att kunna 

upprätthålla befintlig verksamhet.  

 

Kommunerna godkände ökning av medlemsavgiften inför budget 2016.  

 

Underskottet innebär att balanserat resultat inte kommer att uppnås vid årets slut.  

 

Någon plan för hur förbundet tänker återställa det egna kapitalet är inte 

upprättad/medskickad i rapporten. Inte heller finns någon förklaring till varför en 

återbesatt tjänst generar underskott.  

 

Kommunalförbundet bör omgående inkomma med plan hur det egna kapitalet ska 

återställas. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Underskottet för förbundet kan innebära högre kostnader för kommunen. 

2. Miljö 

Inte aktuellt 

3. Folkhälsa 

Inte aktuellt 

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Inte aktuellt 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppmanar kommunalförbundet att 

upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 

 

 

 

         

 

 

 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 

Ekonomienheten  
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Beslutet expedieras till: 

Kommunalförbundet Fyrbodal 

Ekonomienheten 

Akten 

Kommunchef 
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