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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 11 april 2018, kl. 09.00-17.30 
 

Beslutande Liza Kettil (S) för Åsa Karlsson (S) föredragning och beslut §§ 55-58, 60-92 samt 
beslut § 59. 
Karin Blomstrand (L) för Åsa Karlsson (S) Föredragning § 59 

 Rolf Berg (S) 
 Maria Sundell (S)  

Pia Hässlebräcke (S) för Jenny Jansson (S) 
 Karl-Anders Andersson (C), ordförande 
 Lars-Göran Sunesson (C)  

Else-Marie Grundberg (S) för Birgitta Karlsson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 Ann-Sofie Alm (M) Jäv § 86 
 Ulla Gustafsson (M) Beslut och föredragning §§ 55-58, föredragning §§ 55-82 

Karin Blomstrand (L) för Ulla Gustafsson (M) föredragning §§ 83-92 samt beslut §§ 
59-92.  
Robin Karlsson Dahlgren (M) för Camilla Espenkrona (M) Närvarande under 
föredragning §§ 55-68 
Karin Blomstrand (L) för Camilla Espenkrona (M) Föredragning §§ 69-82 
Camilla Espenkrona (M) Närvarande under föredragning §§ 83-92 samt beslut 
§§ 59-92.  
Ausra Karlsson (M) för Rolf Jacobsson (KD) 

 Ove Göransson (V) för Håkan Berg (V)  
Heikki Klaavuniemi (SD) Jäv § 58 
Christoffer Wallin (SD) för Heikki Klaavuniemi (SD) § 58  
Matheus Enholm (SD) 

   
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Christoffer Wallin (SD) §§ 55-57, 59-92 
Karin Blomstrand (L) under föredragning och beslut §§ 55-58. 

  
Utses att justera 
 

Ove Göransson (V) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum fredagen den 13 april, kl. 08.00. 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 55-92 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Karl-Anders Andersson (C) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Ove Göransson (V) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 55 
 
Förändring av föredragningslistan 
 
Sverigedemokraterna anmäler initiativärende gällande extern granskning av 
fastighetsförvaltningen. 
 
Ärendet hanteras som punkt 2 i föredragningslistan. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen fastställer dagordningen efter tillägg av initiativärendet 

som punkt 2. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 56 
 
Information 
 
Presentation av integrationssamordnaren. 
Information om verksamheten på sektor samhällsbyggnad. 
Information om verksamheten på barn- och utbildning. 

- Anmälan om händelser som föranlett att utredning startats angående 
kränkande behandling, se § 57. 

Information om verksamheten på sektor omsorg. 
Information från kommunchefen 
Information från myndighetsutskottet. 
Information från Fyrbodals kommunalförbund. 
Information från förtroendevaldas uppdrag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar informationen 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 57 
 
Anmälan om händelser som föranlett att utredning startats angående 
kränkande behandling 
 
Sammanfattning 
Om ett barn anses ha blivit utsatt för kränkande behandling skall ansvarig rektor 
för verksamheten upprätta en anmälan till huvudmannen om att utredning 
inletts.   
 
Sektorchef för Barn och utbildning redogör muntligen om de händelser som 
föranlett att skolans rektorer startat utredning gällande kränkande behandling. 
Händelserna avser skola; 
 
Munkedalskolan 2017-12-13 Dnr KS 2018-35 
Munkedalskolan 2018-02-07 Dnr KS 2018-65 
  
Enligt gällande delegationsordning kommer redovisning av dokumentation och 
åtgärder för respektive ärende att behandlas och godkännas av 
kommunstyrelsens myndighetsutskott. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Expedieras 
Nämndsekreterare myndighetsutskottet f.v.b. till: 
Rektor Munkedalskolan 
Akten förvaras på respektive skola när ärendet avslutats. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 58 

 
Ansökan hos Tingsrätten om överflyttande av vårdnad såsom särskild 
förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § Föräldrabalken (FB)-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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KOMMUNSTYRELSEN 

forts. § 58 
 
Beredning 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 
Myndighetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att hos Tingsrätten ansöka om att vårdnaden för 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
såsom särskilt förordnade vårdnadshavare. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att betala Tingsrättens avgift för ansökan om 

stämning. 
 
Jäv 
 
Heikki Klaavuniemi (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att hos Tingsrätten ansöka om att vårdnaden för 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
såsom särskilt förordnade vårdnadshavare. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att betala Tingsrättens avgift för ansökan om 

stämning. 
 
Expedieras 
 
Åter handläggaren för vidare befordran till: 
 
Tingsrätten i Uddevalla, innehållande bilagor: 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-11 § 57 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 59   Dnr: KS 2018-177 
 
Initiativärende från Sverigedemokraterna gällande extern granskning av 
fastighetsförvaltningen  
 
Sverigedemokraterna i Munkedal initierar ärende gällande extern granskning av 
fastighetsförvaltningen. 
 
Beredning 
 
Initiativärende från Sverigedemokraterna, daterad 2018-04-11 
(protokollsbilaga). 
 
Sverigedemokraternas förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att beställa en revision enligt 

förslaget av en extern revisionsfirma 
 

 Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att om man vid ovan granskning 
finner att leverantörer inte följt upphandlade avtal genast säger upp avtalet 
med hänvisning till avtalsbrott 
 

 Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att se över den interna 
problematiken och återkomma till kommunstyrelsen med hur man avser att 
hantera denna. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att beställa en revision enligt 

förslaget av en extern revisionsfirma 
 

 Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att om man vid ovan granskning 
finner att leverantörer inte följt upphandlade avtal genast säger upp avtalet 
med hänvisning till avtalsbrott 
 

 Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att se över den interna 
problematiken och återkomma till kommunstyrelsen med hur man avser att 
hantera denna. 

 
 
Expedieras 
Kommunchefen  



Kommunstyrelsen Munkedal    2018-04-11 

 

 

Initiativärende 

Det har framkommit att det finns stora brister vad gäller kontrollen av fakturor från våra 
upphandlade leverantörer på fastighetssidan. 
Vi har upphandlade ramavtal med ett antal leverantörer till kommunen. 
I dessa finns det ett stort antal regler som skall följas, några listade nedan. 
Bland entreprenörer idag så skämtas det om Munkedals kommun, att man kan fakturera vad som 
helst och det bara betalas. Detta är riktigt allvarligt och kan inte få fortgå, det handlar om 
skattemedel. 
För att ta reda på vad som felar bör vi begära en revision som utförs av en extern aktör. 
I ärendet föreslår vi att man granskar enligt avtalspunkter nedan som utgångspunkt, men även 
titta brett på ärendet. Efter bara det jag granskat själv så är det miljonbelopp varje år som vi 
betalar till leverantörer som dom ej har rätt till. 
Bland annat de 5% som leverantören har rätt till som påslag på produkter kringgås konstant 
genom att inte bifoga fakturakopia. I några fall skickar man med följesedel eller någon form av 
bevis för kostnaden. Detta är dock sällan det man i slutändan betalar. Grossister visar aldrig 
slutpriset på en följesedel, utan det är fakturan som gäller. Även här finns dock problem då 
rabatten leverantörerna får ofta kommer på en kreditfaktura efter eller genom en kickback vid 
årets slut. Men som oftast så sker ingen granskning alls av inköpspriser. 

Media har även försökt att granska och begära ut handlingar men det stoppas med div. olika 
undanflykter. Man hänvisar till sekretess och att företagen kan lida skada. Detta bryter mot 
offentlighetsprincipen. 

Delar av de ingångna avtalen med leverantörer inom fastighetssidan. 

• BILAGA 3 – Kommersiella villkor kan man läsa under punkt 3.3 
”Följesedlar uppvisande materialåtgång och tidsåtgång ska bifogas fakturan.” 
Detta har under flera år saknats och kan ej uppvisas när en medborgare efterfrågar detta. 
 

• BILAGA 1 - AFD.61 Ersättning 
” Direkta materialkostnader ersätts mot verifierade självkostnader samt påslag på 5 %. För 
material som beställaren tillhandahåller och levererar utgår ingen ersättning. 
Entreprenörsarvode utgår ej.” 
Kontrollen av leverantörernas prispåslag är kraftigt misskött. 
Det har skett påslag om flera 100% på fakturor utan att någon har reagerat på detta. 
Även här när en medborgare efterfrågar underlag för leverantörens inköpspris så kan 
kommunen ej uppvisa eller påvisa att kontrollen skett. 
 



• BILAGA 1 - AFD.28 Underentreprenörer, 
” Användande av underentreprenörer ska alltid godkännas av beställaren.” 
Trotts denna skrivning använder frekvent våra leverantörer underentreprenörer för tjänster 
som vi redan har upphandlade leverantörer av. Detta för att sedan kunna lägga på ”vinst” 
även på detta. 

 
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen  
 
Att: Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att beställa en revision enligt förslaget ovan av en 
extern revisionsfirma. 
 
Att: Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att om man vid ovan granskning finner att 
leverantörer inte följt upphandlade avtal genast säger upp avtalet med hänvisning till avtalsbrott. 

Att: Kommunstyrelsen uppdrar kommunchefen att se över den interna problematiken och 
återkomma till kommunstyrelsen med hur man avser att hantera detta. 

 

 
För Sverigedemokraterna i Munkedal 
 
Matheus Enholm SD 
Heikki Klaavuniemi SD 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 60    Dnr: KS 2018-89 
 
Affischering i anslutning till allmänna val 
 
Sammanfattning 
 
Partierna i kommunfullmäktige föreslår i en gemensam skrivelse till 
kommunstyrelsen att ”fri affischering skall gälla i Munkedal inför valet i 
september 2018, med trafiksäkerhet som enda villkor”. 
 
Affischering styrs inte av den lokala ordningsstadgan, utan av Ordningslagen 
eftersom det gäller disposition av allmän och offentlig plats. Polismyndigheten 
utfärdar tillstånd till affischering efter hörande av kommunen, väghållaren och 
markägaren. Kommunen lämnar alltså bara synpunkter på en till 
polismyndigheten inkommen ansökan. 
 
Kommunen lämnade inför valet 2014 synpunkter på inkommen ansökan. 
Förutom trafiksäkerhet anser förvaltningen att även ordning är av stor 
betydelse, dvs att skadade affischer tas bort eller byts ut och att affischerna 
avlägsnas senast en vecka efter valdagen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-22. Yttrande över 
2014 års ansökan om valaffischering. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-
27, § 47. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att villkoren som användes inför valet 2014 även 

används 2018 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att villkoren som användes inför valet 2014 även 

används 2018 
 
 
Expedieras 
Polismyndigheten, inklusive skrivelse till Polisen daterad 2014-05-13. 
För kännedom till gruppledarna  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 61    Dnr: KS 2018-139 
 
Optionsavtal avseende mark på Smedberg 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har upprättat ett arrendeavtal avseende mark på Smedbergs 
industriområde med Målerifirma C. Gabrielsson AB. Avtalet syftar till att 
företaget ska kunna inleda försöksverksamhet inom kalkbruk och kalkfärg och 
gäller t o m 2020-04-30. Därefter förvärvar företaget marken eller lämnar den. 
 
Optionen gäller arrenderad mark och närliggande mark. Priset för marken är det 
av Kommunfullmäktige fastställda – 100 kr per m².  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-11. Avtal om 
markförvärv, Smedbergs industriområde, daterad 2018-03-01. 
Samhällsbyggnadskarta över Smedbergs industriområde, daterad 1 mars 2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 48. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till optionsavtal med 

Målerifirma C. Gabrielsson AB avseende ca 5500 m² mark på Smedberg. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till optionsavtal med 

Målerifirma C. Gabrielsson AB avseende ca 5500 m² mark på Smedberg. 
 
 
Expedieras 
Sektorchef samhällsbyggnad  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 62    Dnr: KS 2018-140 
 
Staket längs järnvägen i Dingle – medfinansieringsavtal 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Stängsellagen (Lag 1945:119) beslutar kommunen om stängsel längs 
järnvägen för att förbättra säkerheten. Kostnaden fördelas lika mellan 
kommunen och Trafikverket. 
I Dingle finns ett staket längs den aktuella sträckan. Det är dock sönderklippt på 
flera ställen och omfattande ”spårspring” förekommer. Säkerheten behöver 
förbättras. 
 
Kostnaden bedöms till 550 tkr varav hälften bekostas av kommunen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-11. Utkast till 
Medfinansieringsavtal – Staket längs järnvägen på bandel 621, Munkedals 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 49. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt staket sätts upp längs järnvägen i 

Dingle för att minska olycksrisken 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att även sätta staket söderut till slutet av Tyft-området. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att redan upptrampade stigar på något sätt bör 

hinderställas och staketet bör där förstärkas ytterligare. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat medfinansieringsavtal med 

Trafikverket. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt staket sätts upp längs järnvägen i 

Dingle för att minska olycksrisken 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att även sätta staket söderut till slutet av Tyft-området. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att redan upptrampade stigar på något sätt bör 

hinderställas och staketet bör där förstärkas ytterligare. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat medfinansieringsavtal med 

Trafikverket. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 62 
 
 
Expedieras 
Trafikverket 
Sektorchef Samhällsbyggnad  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 63    Dnr: KS 2018-140 
 
Staket längs järnvägen i Munkedal – medfinansieringsavtal 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Stängsellagen (Lag 1945:119) beslutar kommunen om stängsel längs 
järnvägen för att förbättra säkerheten. Kostnaden fördelas lika mellan 
kommunen och Trafikverket. 
I Munkedal finns inget staket längs den aktuella sträckan. Det finns längs spåren 
söderut men omfattande ”spårspring” förekommer på den aktuella sträckan. 
Säkerheten behöver förbättras. 
 
Kostnaden bedöms till 170 tkr varav hälften bekostas av kommunen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-11. Utkast till 
Medfinansieringsavtal – Staket längs järnvägen på bandel 621, Munkedals 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 50. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt staket sätts upp längs järnvägen i 

Munkedal för att minska olycksrisken 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att redan upptrampade stigar på något sätt bör 
hinderställas och staketet bör där förstärkas ytterligare. 

 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat medfinansieringsavtal med 

Trafikverket. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ett nytt staket sätts upp längs järnvägen i 

Munkedal för att minska olycksrisken 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att redan upptrampade stigar på något sätt bör 
hinderställas och staketet bör där förstärkas ytterligare. 

 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat medfinansieringsavtal med 

Trafikverket. 
 
Expedieras 
Trafikverket 
Sektorchef Samhällsbyggnad 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 64    Dnr: KS 2017-281 
 
Reglering av Kärnsjön 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har tidigare yttrat sig över förslag till dämningsgränser mm 
avseende Kärnsjön. Efter att ha sammanställt remissyttrande har vissa alternativ 
uteslutits.  
 
”Tappningsställare 4a” innebär en marginell sänkning av medelvattenståndet för 
Kärnsjön. Fortsatt utredning kommer att behandla hydromorfologiska och 
biologiska kvalitetsfaktorer. Det är också angeläget att utreda effekterna 
nedströms Torps kraftstation avseende de fastigheter och mark som redan 
påverkas av högt flöde.   
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-11. SMHI:s rapport 
Hydrologisk regim vid olika tappningsställare i Torp, Örekilsälven, daterad 2017-
12-01. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 51. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen påpekar att utredningen om ”tappningsställare 4a” bör 

innefatta effekterna för området söder om Kärnsjöns utlopp och de 
fastigheter som redan påverkas av höga flöden. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Ändring till att Kommunstyrelsen påpekar 
att utredningen om ”tappningsställare 4a” bör innefatta effekterna för området 
söder om Kärnsjöns utlopp och alla fastigheter som kan bli berörda av ändrade 
flöden. 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till M-gruppen 
med fleras ändringsyrkande. 
 
SD-gruppen: Bifall till M-gruppen med fleras ändringsyrkande med tillägget att 
utredningen bör även innefatta en redogörelse för vilken biologisk mångfald som 
gynnas samt vilka som missgynnas av att man tappar 50cm på vattennivån, 
samt vilken effekt det har för laxens vandring från Örekilsälven till Dalsland. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppen med 
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ändringsyrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på SD-gruppens tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 64 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen påpekar att utredningen om ”tappningsställare 4a” bör 

innefatta effekterna för området söder om Kärnsjöns utlopp och alla 
fastigheter som kan bli berörda av ändrade flöden. 

 
Expedieras 
Länsstyrelsen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 65    Dnr: KS 2018-141 
 
Utbyggnad av verksamhetsområde Gläborg 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden uppmanar i beslut 2018-03-07 kommunstyrelsen att snarast 
påbörja utbyggnaden av verksamhetsområde Gläborg. Anledningen är att ”ledig” 
planlagd mark för verksamheter är på väg att ta slut. Om pågående affärer på 
Säleby går i lås återstår endast ca 9000 m2 mark. 
 
I det förslag till investeringsbudget som förvaltningen arbetar med finns medel 
anslagna 2019 och 2020, totalt 4 mnkr. 
 
Åtgärder som ska vidtas är rivning av ”blå huset”, borttagande av berg, 
anläggande av gata, gatubelysning, anläggande av en dagvattendamm samt 
anläggande av en skyddsvall i områdets östra del. Åtgärderna bedöms kosta ca 4 
mnkr.   
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-09. 
Byggnadsnämnden 2018-03-07, § 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
03-27, § 52. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att påbörja utbyggnaden av verksamhetsområde 

Gläborg. 
 
 Kommunstyrelsen uppmanar Munkedal Vatten AB att påbörja utbyggnaden 

av VA till verksamhetsområde Gläborg. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att påbörja utbyggnaden av verksamhetsområde 

Gläborg. 
 
 Kommunstyrelsen uppmanar Munkedal Vatten AB att påbörja utbyggnaden 

av VA till verksamhetsområde Gläborg. 
 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 66    Dnr: KS 2018-115 
 
Försäljning av mark, Säleby 
 
Sammanfattning 
 
Kynningsrud AB har förvärvat Säleb AB, ägare till Säleby 2:3 och har fått 
planbesked för att detaljplanelägga området för bland annat industriverksamhet. 
 
Kynningsrud har anmält intresse dels att köpa ca 30 000 m² planlagd mark för 
verksamhet på Säleby samt ca 99 000 m² icke planlagd mark (ska ingå i 
planläggningen av Säleby 2:3). 
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-18. 
Överenskommelse om fastighetsreglering gällande Foss 10:1, område A. 
Överenskommelse om fastighetsreglering gällande Foss 10:1, område B. 
Samhällsbyggnadskarta över Foss 10:1, område A och B, daterad 12 februari 
2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 53. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal avseende försäljning av cirka 

99 000 m² mark till Kynningsrud Kasen AB för 25 kr per m². 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal avseende försäljning av cirka 
30 000 m² mark till Kynningsrud Kasen AB för 195 kr per m². 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal avseende försäljning av cirka 

99 000 m² mark till Kynningsrud Kasen AB för 25 kr per m². 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal avseende försäljning av cirka 
30 000 m² mark till Kynningsrud Kasen AB för 195 kr per m². 

 
 
Expedieras 
Kynningsrud Kasen AB  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 67    Dnr: KS 2018-143 
 
Integrationsplan 2018-2020 för Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningens uppdrag att ta fram en integrationsplan påbörjades redan under 
2015 men som stannade av i den enorma utmaningen som förvaltningen stod 
inför under toppen av flyktingvågen.  
Integrationsplanen visar på vilka områden förvaltningen ska fortsätta arbetet 
med våra nyanlända och på vilket sätt förvaltningen ämnar att göra så under 
perioden 2018-2020. 
 
Det övergripande målet för Munkedals kommuns integration är detsamma som 
det nationella målet: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund.  
Vidare ska kommunen verka för att: 

- Kulturella och etniska skillnader ska utgöra möjligheter till delaktighet.  
- Varje individ ska betraktas som en resurs och vara en del av kommunen.  
- Integrationsperspektivet ska genomsyra den fysiska och sociala 

planeringen.  
- Vara en kommun fri från rasism och diskriminering.  

 
Under den stora flyktingvågen 2015 kom över 163 000 asylsökande till Sverige, 
under 2017 har antalet minskat till 25 600 flyktingar. Enligt Migrationsverkets 
prognos för 2018 uppskattas antalet asylsökande till omkring 23 500 personer.  
 
Munkedals kommun tror på mångfald och att ge människor möjligheter att vara 
en del i samhället.  Kommunen har under flera år arbetat för att alla invånare 
skall kunna bli en del av Munkedals kommun och integrationsplanen ska ligga till 
grund för arbetet i förvaltningen i dess uppdrag för målgrupperna.  
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-12. Integrationsplan 
2018-2020 Munkedals kommun, daterad 2018-03-12. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-03-27, § 54. Ny version av Integrationsplan 2018-2020 
Munkedals kommun, daterad 2018-04-09. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta integrationsplan Munkedals kommun 

2018-2020. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag med ändringen att under rubriken 2.1 Målgrupp, första 
och andra meningen ändra till: Integrationsplanen gäller under två år och riktar 
sig till de aktuella målgrupperna. Dessutom omfattas personerna av det 
ordinarie arbete och ansvar som kommunen har för alla kommuninvånare. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 67 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande. 
 
SD-gruppen: Avslag 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SD-gruppens 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S-
gruppen med fleras ändringsyrkande. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta integrationsplan Munkedals kommun 

2018-2020 efter att det under rubriken 2.1 Målgrupp, första och andra 
meningen ändras till: Integrationsplanen gäller under två år och riktar sig till 
de aktuella målgrupperna. Dessutom omfattas personerna av det ordinarie 
arbete och ansvar som kommunen har för alla kommuninvånare. 

 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Avdelningschefer sektor omsorg 
Arbetsmarknadschef 
Integrationssamordnare  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 68    Dnr: KS 2018-82 
 
Omorganisation inom Svarteborgs rektorsområde 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med föreslagen omorganisation är att skapa bättre förutsättningar för alla 
elever att lyckas med sina studier. 
Centrumskolan i Dingle har stora lokalbehov med möjligheter till flexibla 
lösningar. Det är i dagsläget svårt att dela in elevgrupperna utifrån elevernas 
behov.  
På Hällevadsholms skola som ligger 7 km norr om Dingle, är det mycket små 
klasser och också svårt att täcka upp behörigheten i alla ämnen. Det är en 
ojämn fördelning mellan elevantalet på skolorna. En omorganisation täcker upp 
lärarbehörigheten och ger möjlighet till förtätningar av resurserna t.ex. två 
lärare/grupp där behov finns. Eleverna får därigenom högre kvalité i sin 
undervisning.  
Från och med höstterminen 2018 finns ett nationellt beslut om stadieindelad 
timplan. Eleverna i årskurs sex skall erbjudas språkval och timplanen för 
matematik kommer att utökas. Eleverna i årskurs sex kommer att läsa sitt 
språkval på Kungsmarksskolan.  
Kommunen står inför stora investeringar. Nybyggnation av äldreboende, ny 
förskola i Dingle och centrala Munkedal samt renoveringar av samtliga 
skolenheter. Det finns synnerligen akuta behov av utbyggnad på fr.a. 
Munkedalsskolan och Bruksskolan men även på Centrumskolan. Kommunens 
idrottshallar behöver kompletteras. 
Föreslagen organisation inom rektorsområdet Svarteborg innebär mindre behov 
av tillbyggnad av Centrumskolan. Dock kvarstår renoveringsbehov.  
 
Det kommer att erbjudas fritidshemsplats på båda skolenheterna.   
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Bilaga – 
Omorganisation inom Svarteborgs rektorsområde, daterad 2018-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 55. Namninsamling mot 
omorganisation i Svarteborgs rektorsområde, inkommen 2018-04-09. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Hällevadsholms skola blir en lågstadieskola 

med förskoleklass upp till årskurs tre och Centrumskolan en 
mellanstadieskola för årskurs fyra till sex inom upptagningsområdet 
Svarteborgs rektorsområde. Genomförandet startar höstterminen 2018. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
SD-gruppen: Avslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 68 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SD-gruppens 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Hällevadsholms skola blir en lågstadieskola 

med förskoleklass upp till årskurs tre och Centrumskolan en 
mellanstadieskola för årskurs fyra till sex inom upptagningsområdet 
Svarteborgs rektorsområde. Genomförandet startar höstterminen 2018. 

 
Reservation 
 
SD-gruppen enligt skriftlig reservation som bifogas paragrafen. 
 
Expedieras 
Rektor Svarteborgsområdet 
Sektorchef Barn- och utbildning  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 69    Dnr: KS 2018-100 
 
Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) gällande 
naturbruksutbildning 
 
Sammanfattning 
 
VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 
kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland.  
De tidigare avtalen och det här aktuella samverkansavtalet grundas på 
Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får anordna 
utbildningar inom naturbruk.  
VGR har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun. 
Förslaget till det nya samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR 
att vara skolhuvudman i skollagens mening med ansvar för 
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal 
vuxenutbildning.  
Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen.  
Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. 
Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  
 
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma 
samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna 
naturbruksutbildning i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan 
utbildning med annan kommun eller landsting/region.  
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men 
intentionen ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.  
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
 
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och 
parterna ska senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska 
träffas när detta avtal löper ut.  
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.  
 
Västkom och VGR har tagit beslut om att godkänna förslaget till avtal och att 
rekommendera kommunalförbunden till att rekommendera kommunerna att 
ställa sig bakom avtalet samt att säga upp nuvarande avtal att upphöra från den 
1 januari 2019 som då ersätts av det nya avtalet.  
 
Kommunalförbundet Fyrbodal direktion beslutade 2018-03-22 att för sin del 
godkänna avtalet samt rekommenderade medlemskommunerna att göra 
motsvarande. 
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-12. Fyrbodals 
kommunalförbunds skrivelse om handläggning av Samverkansavtal 
Naturbruksutbildning, daterad 2018-02-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 56. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 69 
 
Samverkansavtal Naturbruksutbildning. Bilaga 1 samverkansavtal naturbruk. 
Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande verksamhetens 
finansiering. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna samverkansavtal med Västra 

Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning från 2019-01-01. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att avtalet innehåller en debiteringsprincip 
som kan uppfattas som ogynnsamt, särskilt mot våra friskolor som erbjuder 
naturbruksutbildning inom regionen. 
Kommunstyrelsen ser att ettöres-skatteutjämningen som gjordes tidigare 
innebär att kommunen betalar ca 180 000kr per år och att det inte gynnar 
kommunens elever. Eleverna vill generellt inte åka så långt och då de idag 
väljer friskolans utbildning får Munkedals kommun ändå betala. 
Kommunstyrelsens ser positivt på en eventuell omförhandling av avtalet 
enligt motiveringen ovan. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna samverkansavtal med Västra 

Götalandsregionen gällande naturbruksutbildning från 2019-01-01. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att avtalet innehåller en debiteringsprincip 
som kan uppfattas som ogynnsamt, särskilt mot våra friskolor som erbjuder 
naturbruksutbildning inom regionen. 
Kommunstyrelsen ser att ettöres-skatteutjämningen som gjordes tidigare 
innebär att kommunen betalar ca 180 000kr per år och att det inte gynnar 
kommunens elever. Eleverna vill generellt inte åka så långt och då de idag 
väljer friskolans utbildning får Munkedals kommun ändå betala. 
Kommunstyrelsens ser positivt på en eventuell omförhandling av avtalet 
enligt motiveringen ovan. 

 
 
Expedieras 
Fyrbodals Kommunalförbund 
Sektorchef Barn- och utbildning  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 70    Dnr: KS 2018-22 
 
Anmälan av beslut att utse säkerhetsskyddschef samt biträdande 
säkerhetsskyddschef 
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 
behandlar bland annat säkerhetsskyddet i kommunerna. I förordningen § 6 
anges följande: 
 
”Hos myndighet och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte är 
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över 
säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt 
underställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för 
säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande 
säkerhetsskyddschef”. 
 
Kommunchefen har med stöd av säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) den 
11 januari 2018 beslutat att till säkerhetsskyddschef i Munkedals kommun utse 
Peter Berborn och till biträdande säkerhetsskyddschef Joakim Hagetoft.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 57. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 71    Dnr: KS 2016-207 
 
Införande av fria resor med kollektivtrafik för seniorer inom Munkedals 
kommun 
 
Sammanfattning 
 
Hans-Joachim Isenheim (Mp) och Ove Göransson (V) har i varsin motion 
föreslagit införande av fria resor med kollektivtrafik inom Munkedals kommun för 
seniorer. 
 
Västtrafik AB har inkommit med prisuppgift enligt följande. Kalkylen bygger på 
två möjliga åldersintervall, +65 år respektive +75 år.  
 
Pris per kort +65  225 kr/år 
Pris per kort +75  200 kr/år 
 
Priserna är i 2017 års nivå och gäller under förutsättning att kommunen inte tar 
ut den administrativa engångskostnad per kort som Västtrafik tar ut för sin 
hantering. Den administrativa engångskostnaden uppgår idag till 120 kr per 
kort. Om kommunen tar ut den administrativa kostnaden från varje 
kortinnehavare debiterar Västtrafik kommunen en högre årlig kortkostnad. Varje 
kort är giltigt i elva år. De fria resorna gäller resor med kollektivtrafik inom 
Munkedals kommun, hela trafikdygnet. Priserna innefattar fria resor med 
Närtrafik.   
 
Enligt befintlig statistik finns det i november 2017 1180 invånare i åldersgruppen 
+75. Om hälften av personerna i åldersgruppen tackar ja till erbjudandet blir den 
årliga kortkostnaden 118 000 kr i nuvarande prisnivå. Därtill kommer 
engångskostnaden för administration för 590 kort med en sammanlagd kostnad 
på 70 800 kr fördelat över tid beroende på hur många som ansluter sig.  
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2018-01-17, § 12, och 
beslutade att återremittera ärendet med motivering att förvaltningen får i 
uppdrag att utreda kostnaden för eventuellt införande av fria resor med 
kollektivtrafik för ungdomar upp till 20 år. 
 
Västtrafik har meddelat att det i dag inte finns något specifikt upplägg för att 
köpa avgiftsfria resor för ungdomar upp till 20 år. Rent allmänt finns det idag 
årskort att köpa. Dessa är dock inte särskilt prissatta för ungdomar. Ett årskort 
kostar ca 5700 kr per år. Med ca 1500 ungdomar i åldern 7-19 år blir den årliga 
kostnaden ca 8.5 mnkr. Samtidigt köper kommunen idag skolkort till ca 1100 
ungdomar till en årlig kostnad av ca  6 mnkr. Nettoeffekten för köp av årskort till 
ungdomarna skulle alltså bli ca 2.5 mnkr, därtill tillkommer 
administrationsavgifter.  
Västtrafik uppger att upplägget inte finns i någon annan kommun och att det 
därför inte finns vare sig befintlig biljett att erbjuda eller rutiner för hantering. 
Det skulle därför krävas en utredning och analys av effekterna. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 71 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-12. 
Inkommet svar från Västtrafik 9 mars 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 58. Komplettering av uppgifter gällande införande av fria resor 
inom Munkedals kommun med kollektivtrafik för seniorer, daterad 2018-03-29. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Västtrafik AB om fria resor 

med kollektivtrafik för åldersgruppen +65 år. De fria resorna ska gälla hela 
trafikdygnet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att den administrativa engångskostnaden per 
utställt kort betalas av kommunen. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fria resor, för närvarande 225 
kr per kort och år, samt kostnaden för administration, för närvarande 120 kr 
per utställt kort, finansieras ur medlen till kommunstyrelsen förfogande. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte arbeta vidare med frågan 
om fria resor för ungdomar upp till 20 år då Västtrafik i nuläget inte har 
någon utvecklad produkt för ändamålet. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), SD-gruppen och Ove 
Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag i de tre 
första stjärnsatserna. Avslag på fjärde stjärnsatsen som istället ska ersättas med 
att kommunstyrelsen ska arbeta vidare med frågan om fria resor för ungdomar 
upp till 20 år tillsammans med Västtrafik. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppen med 
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Västtrafik AB om fria resor 

med kollektivtrafik för åldersgruppen +65 år. De fria resorna ska gälla hela 
trafikdygnet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att den administrativa engångskostnaden per 
utställt kort betalas av kommunen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 71 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fria resor, för närvarande 225 
kr per kort och år, samt kostnaden för administration, för närvarande 120 kr 
per utställt kort, finansieras ur medlen till kommunstyrelsen förfogande. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att för närvarande inte arbeta vidare med frågan 
om fria resor för ungdomar upp till 20 år då Västtrafik i nuläget inte har 
någon utvecklad produkt för ändamålet. 

 
Reservation 
 
M-gruppen 
 
Expedieras 
Sektor Barn- och utbildning  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 72    Dnr: KS 2018-122 
 
Dokumenthanteringsplan för Samverkande överförmyndare 
 
Sammanfattning 
 
Samverkande överförmyndare har upprättat förslag till dokumenthanteringsplan. 
Kommunstyrelsen är såsom arkivmyndighet tillsynsansvarig för varje 
myndighets arkiv.  
Överförmyndaren är en egen myndighet och ansvarig för sitt närarkiv. De 
överförmyndare som ingår i samverkan har lokaliserat sina närarkiv till 
Uddevalla stadshus. Tre år efter att ärende avslutats gallras akten och 
överlämnas till berörd kommun för slutförvaring. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-13. 
Dokumenthanteringsplan för samverkande överförmyndare, daterad 2017-12-
11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 59. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan 2017-12-11 för 

Samverkande överförmyndare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta dokumenthanteringsplan 2017-12-11 för 

Samverkande överförmyndare. 
 
Expedieras 
Överförmyndaren 
Samverkande överförmyndare  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 73    Dnr: KS 2018-94 
 
Uppsiktsplikt enligt KL – Dilab AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas 
samt att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. 
Förändringen stärker möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten 
av de kommunala företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär 
att kommunstyrelsen får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. 
Kommunstyrelsen ska vid behov agera så att bolagens verksamhet svarar mot 
ändamål och kommunala befogenheter. För att kunna fullgöra denna uppgift 
måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens genomförande i förhållande till 
ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett medel för att säkerställa 
en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 
haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag 
såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Dilab AB under verksamhetsåret 
2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 60. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 2017, 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 73 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 2017, 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 74    Dnr: KS 2018-94 
 
Uppsiktsplikt enligt KL – Munkbo AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas 
samt att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. 
Förändringen stärker möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten 
av de kommunala företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär 
att kommunstyrelsen får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. 
Kommunstyrelsen ska vid behov agera så att bolagens verksamhet svarar mot 
ändamål och kommunala befogenheter. För att kunna fullgöra denna uppgift 
måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens genomförande i förhållande till 
ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett medel för att säkerställa 
en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 
haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL.  Härtill kommer underlag 
såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning, styrelseprotokoll 
och bolagsstyrningsrapport. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkbo AB under 
verksamhetsåret 2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 
med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-06. 
Bolagsstyrningsrapport för Munkbo AB 2017, daterad 2018-02-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 61. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under 

verksamhetsåret 2017, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 
med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Forts § 74 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under 

verksamhetsåret 2017, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 
med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Expedieras 
Akten   



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(60) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-11 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 75    Dnr: KS 2018-94 
 
Uppsiktsplikt enligt KL – Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas 
samt att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. 
Förändringen stärker möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten 
av de kommunala företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär 
att kommunstyrelsen får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. 
Kommunstyrelsen ska vid behov agera så att bolagens verksamhet svarar mot 
ändamål och kommunala befogenheter. För att kunna fullgöra denna uppgift 
måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens genomförande i förhållande till 
ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett medel för att säkerställa 
en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 
haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag 
såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkedal Vatten AB under 
verksamhetsåret 2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 
med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 62. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under verksamhetsåret 

2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Forts § 75 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under verksamhetsåret 

2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Expedieras 
Akten   
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 76    Dnr: KS 2018-94 
 
Uppsiktsplikt enligt KL – Rambo AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas 
samt att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. 
Förändringen stärker möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten 
av de kommunala företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär 
att kommunstyrelsen får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. 
Kommunstyrelsen ska vid behov agera så att bolagens verksamhet svarar mot 
ändamål och kommunala befogenheter. För att kunna fullgöra denna uppgift 
måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens genomförande i förhållande till 
ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett medel för att säkerställa 
en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 
haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag 
såsom bolagens bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar och 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Rambo AB under 
verksamhetsåret 2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 
med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 63. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2017, har 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Forts § 76 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2017, har 

bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala 
ändamålet för verksamheten och i enlighet med de kommunala 
befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Expedieras 
Akten   
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 77    Dnr: KS 2018-94  
 
Uppsiktsplikt enligt KL – Vadholmen Foss 2:81 m.fl AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit sin 
verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 6 kap 9 § KL. 
 
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsens uppsikt redovisas 
samt att dess beslut kan överklagas enligt 13 kap. i kommunallagen. 
Förändringen stärker möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten 
av de kommunala företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär 
att kommunstyrelsen får en mer aktiv roll i förhållande till bolagen. 
Kommunstyrelsen ska vid behov agera så att bolagens verksamhet svarar mot 
ändamål och kommunala befogenheter. För att kunna fullgöra denna uppgift 
måste kommunstyrelsen löpande följa bolagens genomförande i förhållande till 
ändamål och kommunal kompetens. Uppsikten blir ett medel för att säkerställa 
en ändamålsenlig verksamhet i bolagen. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 2016 
haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med regelbundna 
möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer underlag 
såsom bolagets bolagsordning och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
under verksamhetsåret 2017, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. Ägardirektiv saknas för 
bolaget.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 64. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 

verksamhetsåret 2017, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 
med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Forts § 77 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 

verksamhetsåret 2017, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt 
med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 

 
Expedieras 
Akten   
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 78    Dnr: KS 2018-14 
 
Medborgarförslag – Dressiner på Lysekilsbanan 
 
Sammanfattning 
 
Markus Dauksz, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att ”Munkedals 
kommun ser över möjligheten att i samarbete med Lysekils kommun att köpa in 
dressiner eller utlysa möjlighet för privat aktör att erbjuda dressiner längs 
Lysekilsbanan”. 
 
Trafikverket översände under sommaren 2017 ett förslag att upphöra med 
underhåll på Lysekilsbanan till bl a Munkedals kommun för synpunkter. I 
yttrandet från kommunstyrelsen i september 2017 anger kommunen: ” 
Munkedals kommun avvaktar med ställningstagande tills Trafikverket lämnat den 
samhällskonsekvensanalys som tidigare utlovats”. 
 
Trafikverket har fattat beslut om att underhållet på banan upphör den 9 
december 2018. Beslut om nedläggning kan fattas tidigast tre år senare, dvs i 
december 2021. Trafikverket genomför varken upprustning eller nedmontering 
innan beslut om nedläggning såvida inte annan part åtar sig upprustning och 
underhåll. 
 
Bakgrunden är att Lysekilsbanan inte trafikerats med reguljär persontrafik sedan 
1983 och att ansträngningarna att öka godsmängderna inte lett till ökad trafik. 
På bandelen förekommer endast sporadisk trafik.  
 
Nedlagda bandelar har på andra håll i landet blivit lyckade turistsatsningar. Att i 
någon regi erbjuda dressinkörning är en möjlighet. En annan är att 
Lysekilsbanan skulle kunna bli en cykelled som lockar turister till området och 
som erbjuder en säker och tilltalande gång- och cykelväg. 
 
För att kunna nyttja banan under tiden fram till beslut om nedläggning krävs ett 
nyttjanderättsavtal med Trafikverket. 
 
Kommunen bör inte driva uthyrning av dressiner. Om det blir aktuellt bör 
uthyrning drivas av förening eller företag. 
 
Kommunen bör tillsammans med Lysekil och Trafikverket undersöka bästa 
användning av nuvarande Lysekilsbanan efter ett eventuellt nedläggningsbeslut. 
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-23. 
Medborgarförslag, daterat 2017-12-19. Information från Trafikverkets hemsida 
om att underhållet av Lysekilsbanan ska upphöra. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-03-27, § 65. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 78 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om dressiner på 

Lysekilsbanan. 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bevaka vad som 
händer med Lysekilsbanan efter ett eventuellt nedläggningsbeslut. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om dressiner på 

Lysekilsbanan. 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bevaka vad som 
händer med Lysekilsbanan efter ett eventuellt nedläggningsbeslut. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 79    Dnr: KS 2018-27 
 
Medborgarförslag – Utomhuspool och informationsskylt vid avfart 99 
 
Sammanfattning 
 
Monika Johansson föreslår i ett medborgarförslag att en infoskylt sätts upp vid 
avfart 99. Skylten ska enligt förslagsställaren informera om badplatsen i Gårvik. 
En pool på grusparkeringen vid Folkets park ingår även i förslaget. 
 
Skylt 
Gårvik finns på vägvisare i och i anslutning till avfart 99, Munkedalsmotet. 
Trafikverket och Länsstyrelsen är restriktiva mot att godkänna infoskyltar utefter 
de allmänna vägarna. Kommunen har antagit ett program som syftar till att få 
bort olovliga skyltar utmed vägarna.  
 
Gårvik är en populär och trevlig badplats. Fina sommardagar är badplatsen 
välbesökt. Bästa sättet att informera om badplatsen är genom olika former av 
turistinfo, inte infoskyltar utmed väg E6. Medborgarförslaget bör avslås i denna 
del. 
 
Pool 
Förslaget avser en pool på grusparkeringen vid Folkets park bland annat för att 
kunna utnyttja överskottsenergi från Munkedals Bruk.  
 
Den aktuella marken ägs av kommunen. Att utnyttja överskottsvärme från 
Bruket har utretts tidigare och visade sig då vara en kostnadskrävande åtgärd. 
 
En annan möjlighet är att placera en pool i Örekilsparken. Kommunens ambition 
är att göra Örekilsparken mer besökt. 
 
En utepool kräver, förutom investeringen, skötsel, drift och underhåll. Dessutom 
krävs personal som badvakt och för att hålla ordning och reda inom området. 
Uppvärmning av poolen kan ske genom att utnyttja bergvärme eller solenergi. 
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-23. 
Medborgarförslag, daterat 13 januari 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 66. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget då det inte 

följer reglerna som säger att medborgarförslag inte får ta upp fler ämnen än 
ett. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
 
Forts § 79 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget då det inte 

följer reglerna som säger att medborgarförslag inte får ta upp fler ämnen än 
ett. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 80    Dnr: KS 2016-132 
 
Medborgarförslag – Toalett för tiggare 
 
Sammanfattning 
 
Monica Rosqvist föreslår i ett medborgarförslag från mars 2016 att en ”Baja-
maja” sätts upp på torget eller att ett städavtal etableras med den lokala 
pizzerian. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit medel för en offentlig toalett 2019. 
Förvaltningen har i detta ärende fått några kompletterande uppdrag att utreda 
alternativa lösningar på toalettfrågan i kommunens samhällen. 
 
Intentionen i medborgarförslaget anses uppfyllt då fullmäktige anslagit 
budgetmedel 2019 för en offentlig toalett.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-11. 
Medborgarförslag, daterat 2016-03-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
03-27, § 67. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 81    Dnr: KS 2017-300 
 
Svar på motion av Karin Blomstrand (L) om den kommunala 
musikskolan 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand, Liberalerna, inkom den 24 maj 2017 med en motion angående 
den kommunala musikskolan med önskemål om följande: 
- att en genomgripande ekonomisk analys görs avseende om den kommunala 

musikskolan behålls i befintlig verksamhet eller avvecklas. 
- att en genomgripande analys görs bland annat avseende konsekvenserna av 

en ev avveckling för elever, anställd personal i musikskolan, måluppfyllelse 
av skolplan, verksamheten i kulturskolan, konsekvenser för fritids, 
skolskjutsar med mera. 

- att ett underlag för att i stället växla upp verksamheten tas fram, gällande 
ekonomi och konsekvenser; hur kan det bli en kulturskola fullt ut, hur 
musikskolan istället kan integreras i den ”vanliga skolan”, för att ge 
Munkedal den kvalité och särställning som kan lyfta hela skolundervisningen 
på kommunens alla skolenheter. 
 

Sektorn har en pågående utredning i syfte att redovisa hur kommunen skulle 
kunna utveckla nuvarande musikskola till en kulturskola med bredare utbud med 
förslag på olika finansieringsmodeller. Utredningen ska även visa på hur 
kulturskolan skulle kunna integreras i skolans verksamhet på olika sätt. 
 
Utifrån pågående utredning föreslås därför att motionens önskemål tas i 
beaktande inom utredningen och att i samband med slutredovisningen också 
redogöra för motionens frågeställningar.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-16. Motion, daterad 
24 maj 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 68. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 82    Dnr: KS 2018-127 
 
Årsredovisning 2017 för Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 
2017. Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från 
kommunens verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.  
 
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 50,8 mnkr för 2017. 
Kommunens budgeterade resultat var 12,7 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar 
ett mindre underskott gentemot budget om -2,6 mnkr. Kommunledningskontoret 
och sektorerna Samhällsbyggnad samt Barn-och utbildning redovisar 
tillsammans överskott med 20,7 mnkr medan sektor Omsorg redovisar 
underskott med 23,3 mnkr. Byggnadsnämndens överskott uppgår till 0,7 mnkr. 
Lönenämnden redovisar ett nollresultat. Årets starka resultat för kommunen 
beror till största del på vinster vid försäljning av fastigheter. 
 
Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 91,8 % av 
summan av skatter och generella statsbidrag (93,1 % 2016). 
Nettoinvesteringarna uppgick till 51,3 mnkr (20,9 mnkr 2016).  
Självfinansieringsgraden är tack vare det starka resultatet fortsatt betydligt över 
100 % och uppgick till 142 % för samtliga investeringar och till 349 % för 
reinvesteringar. 
 
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2017, är 
samtliga tre finansiella mål helt uppfyllda. Av de sju verksamhetsmålen bedöms 
två vara uppfyllda och resterande delvis uppfyllda.  
 
För 2017 uppfylldes det lagstadgade balanskravet då resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgick till 13,3 mnkr. För 2017 föreslås ingen avsättning 
till resultatutjämningsreserven då denna uppnått maximal avsättning på 10 
mnkr.   
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 47,7 mnkr. I kommunkoncernen ingår 
Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB, Dingle industrilokaler AB, Rambo 
AB, Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt Hyresrättsföreningen Sörbygården och 
Dinglegården.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Årsredovisning 
2017 för Munkedals kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 
69. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 82 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer 2017 års bokslut med redovisad 

resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med 26,0 mnkr. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer 2017 års bokslut med redovisad 

resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med 26,0 mnkr. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 83    Dnr: KS 2018-147 
 
Bokslut 2017 för Lönenämnden 
 
Sammanfattning 
 
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande 
kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i 
lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, 
Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och 
försäkringsadministration. 
 
Lönenämnden har översänt bokslut 2017 för godkännande och beviljande av 
ansvarsfrihet.  
 
Under året har digitala anställningsavtal, ändringsmeddelande och avslut införts. 
Syftet är att effektivisera men även en åtgärd för att minska pappersmängden ur 
ett miljömässigt perspektiv.  Under 2017 har en fortsatt stor personalomsättning 
bland personalen inom de tre kommunerna och särskilt inom chefsleden har 
inneburit att mer resurser har behövts läggas på introduktion och utbildning. 
Under året övertogs pensionsadministrationen för Lysekils kommun. 
 
Lönenämnden har en god måluppfyllelse under 2017. Nämnden har i stort 
uppnått alla målen under 2017. För att verka för en minskning av 
pappersförbrukningen inom verksamheten har en fortsatt digitalisering av 
processer skett och anställningsavtal, ändringsmeddelande samt avslut av 
anställning är nu digitala. Verksamheten arbetar fortlöpande med ständiga 
förbättringar. Arbetet pågår med att få fler arbetsprocesser och flöden likartade 
inom samverkanskommunerna.  
 
Lönenämndens ekonomiska resultat för 2017 uppgår till 26 tkr. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. 
Lönenämndens Årsbokslut 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, 
§ 70.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut för lönenämnden. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslut för lönenämnden. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 84    Dnr: KS 2016-170 
 
Bokslut 2017 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Sammanfattning 
 
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal 
med säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en 
verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2017.  
 
Verksamhetsberättelsen antogs i Miljönämnden 2018-02-20. 
 
Inom Miljöverksamheten har ett stort arbete skett under året för att 
kvalitetssäkra verksamheten. Revision har skett av verksamheten både gällande 
livsmedelskontroll och miljöenhetens arbete med målstyrning, utvärdering och 
internkontroll. Ny målstyrningsstruktur har arbetats fram. Under året deltog 
medarbetarna i arbetet med oljesanering på kusten. 
 
Miljönämnden redovisar ett överskott på 0,01 mnkr för 2017.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Bokslut för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017. Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
2018-02-20, § 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 71. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse.  
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 85    Dnr: KS 2018-128 
 
Bokslut 2017 för IT-nämnden 
 
Sammanfattning 
 
IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv 
och ändamålsenlig IT-försörjning, omfattande; 

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT 
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster 
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov 
- Förvaltning av strategiska planer för IT 

 
En verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 är upprättad och hanteras i 
IT-nämnden den 26 mars 2017. 
 
Under 2017 har införandet av fritt wifi (trådlöst internet) påbörjats i 
kommunerna. Ett införande i linje med den fortsatta digitaliseringen av 
kommunerna. Under året har en flytt till nya lokaler skett som innebär att 
arbetsmiljön förbättrats avsevärt. Inga större incidenter har skett utan 
verksamheten har fungerat tillfredställande i för hållande till uppdraget. 
 
IT-nämnden redovisar ett överskott på 0,14 mnkr för 2017. 
  
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Årsrapport 
2017 för IT-nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 72. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 86    Dnr: KS 2016-147 
 
Årsredovisning 2017 för Räddningstjänsten mitt Bohuslän samt fråga 
om ansvarsfrihet för direktionen 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2017 för 
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.  
 
Förbundets resultat uppgår till 1 155 tkr (2016: 4 379). Intäkterna uppgår till 
78 510 tkr (79 306) inkl. finansiella intäkter och är 1 152 tkr högre än budget. 
Kostnaderna uppgår till 77 355 tkr (74 927) inkl. finansiella kostnader och är 3 
tkr lägre än budget. Soliditeten uppgår till 36,8 % (41,4).  
 
Av förbundets 30 uppsatta säkerhetsmål (inkl. ”undermål”) nås 22. I 
årsredovisningen framgår att ”förbundet anses ha god ekonomisk hushållning 
när de 23 (grundläggande) målsättningarna visar på god måluppfyllelse.” Av 
årsredovisningen framgår dock inte i vad mån förbundet självt anser att man 
uppnått god ekonomisk hushållning eller inte under året. Detta är samma 
notering som ekonomiavdelningen gjorde vid behandlingen av årsredovisningen 
för 2016. Yrkesrevisorerna (PwC) skriver i sitt yttrande att de anser att 
förbundet uppnått god ekonomisk hushållning både ur ett finansiellt och ett 
verksamhetsmässigt perspektiv.  
 
Ekonomienheten föreslår nu kommunfullmäktige att uppmana förbundet att 
klara ut vad ”god måluppfyllelse” står för samt från och med årsredovisningen 
för 2018 ange i vad mån förbundet anser att man uppnått god ekonomisk 
hushållning eller inte.  
 
Revisorerna har inte funnit skäl till någon anmärkning och tillstyrker att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Årsbokslut 
2017 för Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän. Revisionsberättelse för år 
2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 73. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

 Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att från och med 
årsredovisningen för 2018 ange i vad mån man anser att förbundet når god 
ekonomisk hushållning eller inte. 

 
Jäv 
 
Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 86 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 

 Kommunfullmäktige uppmanar direktionen att från och med 
årsredovisningen för 2018 ange i vad mån man anser att förbundet når god 
ekonomisk hushållning eller inte. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 87    Dnr: KS 2018-148 
 
Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för hushållsavfall i 
Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör 
fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar och tidningar via 
Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-08.  
Medföljande taxeskiss visade då en taxenivå för ett helårhushåll på en samlad 
renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. Taxeskissen baserades på 2015 års 
kostnadsnivå och Indexförändring sedan dess är ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr 
för 2019. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, 
enligt denna föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun 
från 2019-10-01. Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information 
för val av insamlingssystem och abonnemang för sin fastighet.  
 
Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två 
upphandlingsomgångar av dels insamling av hushållsavfall med system 
Hemsortering i 4-fack och insamling av endast matavfall och restavfall. Båda 
upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av bristande konkurrens och oacceptabla 
priser. 
 
Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 
Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo 
regi. Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, 
är framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils kommun.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-19. Förslag till 
Renhållningstaxa för Munkedals kommun. Bilaga B, Munkedals kommun 
Jämförelse av de vanligast förekommande avgifterna mellan föreslagen 
renhållningsavgift 2019 och nuvarande avgifter 2018. Rambo AB:s Förslag till 
Renhållningstaxa för Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Munkedals 
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 74. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 

Munkedals kommun. 
 

 Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år justera 
taxan med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, punkt 4.3. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 87 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 
2019-01-01, med tillämpning av övergångsbestämmelser för nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25 – 26 §§; 43 §) enligt 
Avfallsföreskrifterna, för etappvis införande för ett nytt insamlingssystem, 
tills nytt insamlingssystem införts i hela kommunen samt 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

kommun som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-24 med 
justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 upphör 
att gälla i sin helhet när nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen: Återkommer i fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 

Munkedals kommun. 
 

 Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år justera 
taxan med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, punkt 4.3. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 
2019-01-01, med tillämpning av övergångsbestämmelser för nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25 – 26 §§; 43 §) enligt 
Avfallsföreskrifterna, för etappvis införande för ett nytt insamlingssystem, 
tills nytt insamlingssystem införts i hela kommunen samt 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

kommun som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-24 med 
justering/komplettering, 2012-02-09, 2017-03-30 och 2017-11-23 upphör 
att gälla i sin helhet när nytt insamlingssystem är infört i hela kommunen. 

  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(60) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-11 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 88    Dnr: KS 2018-144 
 
Kommunstyrelsens redovisning av pågående medborgarförslag. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska kommunstyrelsen två gånger 
per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att medborgarförslaget väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Beredning 
 
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. 
Förteckning över pågående medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 75. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som ej 

beretts färdigt. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som ej 

beretts färdigt. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 89    Dnr: KS 2018-144 
 
Kommunstyrelsens redovisning av pågående motioner 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två gånger 
per år till fullmäktige redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 
 
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.  
 
Beredning 
 
Kommunsekreteraren och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-14. Lista 
över pågående motioner samt motionerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-03-27, § 76. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts 

färdigt. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motion från Ove Göransson (V) om 
ensamkommande flyktingbarn då motionen inte innehåller något förslag. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och SD-gruppen: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts 

färdigt. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motion från Ove Göransson (V) om 
ensamkommande flyktingbarn då motionen inte innehåller något förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 90    Dnr: KS 2018-145 
 
Reviderade regler för kommunalt partistöd 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-01 § 21 att inget nytt partistöd ska 
betalas ut före redovisningen av det kommunala partistödet från föregående år 
inkommit samt att regler för kommunalt partistöd skulle revideras. 
 
Efter kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-14 sammankallades 
gruppledarna för dialog om intentionen i fullmäktiges beslut om revideringar i 
Reglerna för kommunalt partistöd. 
 
I samband med revideringen har även rättning gjorts gällande laghänvisning.
  
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-13. Förslag till 
Regler för kommunalt partistöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 
77. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för kommunalt partistöd med 

ändringar enligt nedan; 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja grundstöd och mandatstöd så att 
partistödet består av: 
- ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
- ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per mandat och 

år. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 4 §, tredje stycket, första och 

andra meningen, till: 
Kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen innan beslut om 
utbetalning. Kommunstyrelsen ska begära kompletteringar om inte 
redovisningen är fullgod. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och SD-gruppen: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för kommunalt partistöd med 

ändringar enligt nedan; 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 90 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja grundstöd och mandatstöd så att 

partistödet består av: 
- ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
- ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbeloppet per mandat och 

år. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar om ändring av 4 §, tredje stycket, första och 

andra meningen, till: 
Kommunfullmäktige ska godkänna redovisningen innan beslut om 
utbetalning. Kommunstyrelsen ska begära kompletteringar om inte 
redovisningen är fullgod. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 91    Dnr: KS 2018-146 
 
Utbetalning av partistöd för 2018 – Centerpartiet 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 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 grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Centerpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-02. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 78. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27 300 31 850 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och SD-gruppen: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 91 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27 300 31 850 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 92    Dnr: KS 2018-146 
 
Utbetalning av partistöd för 2018 – Sverigedemokraterna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 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 grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Enligt KL § 30 ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och formerna 
för det. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. Vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Sverigedemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-01-
08. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
2016-03-01 meddelade Länsstyrelsen att ny ledamot ej kunde utses efter att en 
fullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna avsagt sig sitt uppdrag. 
Sverigedemokraterna har då fem av sex mandat tillsatta. Enligt Regler för 
kommunalt partistöd ska endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
beaktas.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27, § 79. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 92 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 5 (6) 22 750 27 300 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och SD-gruppen: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 5 (6) 22 750 27 300 

 


