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Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



MUNKEDALS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Mandattid: 2018-10-15 - 2022-10-14

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Matheus Enholm 0700-852696 1. Peter Andersson
Heikki Klaavuniemi 0700-824200 2. Carolina Gedda 0722-472676
Christoffer Wallin 070-938 63 91 3. Jan Peterson
Pontus Reuterbratt 0709-813466 4. Maria Pasanen
Christer Börjesson 0524-81001
Tony Hansson 072-565 25 24
Mathias Johansson 070-3134965
Linn Hermansson 072-23 23 210
Bo Ericsson 0705-298125

MODERATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Ann-Sofie Alm 072-212 31 78 1. Gunnar Fredriksson
Jan Hognert 0524-23480 2. Henrik Palm
Ausra Karlsson 070-553 10 31 3. Linda Wighed
Robin Karlsson Dahlgren 073-526 81 15 4. Glenn Hammarström
Martin Svenberg Rödin 070-222 37 47
Ulla Gustafsson 076-826 62 51
Johnny Ernflykt

LIBERALERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Göran Nyberg 076-1452448 1. Anna Höglind 073-1815267
Karin Blomstrand 070-565 00 58 2. Johan Magnusson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Liza Kettil 0524-24110 1. Jenny Jansson 0524-13303
Rolf Berg 070-623 11 11 2. Håkan Bergqvist 070-513 19 37
Maria Sundell 0524-10811 3. Yvonne Martinsson 0705-48 47 32
Per-Arne Brink 070-324 38 75 4. Hisham Alamro 0769-11 88 20
Regina Johansson 073-903 65 88
Caritha Jacobsson 070-380 44 65
Pia Hässlebräcke 0524-30058
Leif Karlsson 073-251 04 12



CENTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Christer Nilsson 0524-32002 1. Helena Hansson 0524-41011
Karl-Anders Andersson 070-535 04 37 2. Lovisa Svensson 0725-488 488
Lars-Göran Sunesson 0524-81171
Carina Thorstensson 070-391 16 17

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Fredrik Olsson 073-8504700 1. Olle Olsson 070-641 17 07
Rolf Jacobsson 2. Nina Andersson 0524-31076

VÄNSTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Malin Svedjenäs 1. Iréne Barfoot Ekelund 0524-71118
Ove Göransson 0524-71170 2. Tiina Hemberg

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Hans-Joachim Isenheim 073-80 00 533 1. Ayman Shehadeh

2. Nina Isenheim 0524-13674



 Kommunfullmäktige 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-13 

Ärende Sida 

1. Anmälan av medborgarförslag - Utbyggnad av cykelväg från Svarteborg till
Hällevadsholm
Dnr 2019-000158

7 

2. Anmälan av medborgarförslag - Genomlysning av den politiska organisationen
Dnr 2019-000183

9 

3. Inkomna avsägelser till fullmäktige 2019-09-23 10 

4. Rapport från beredningen för samhällsdialog
Dnr 2019-000182

11 

5. Anmälan av motion - Upphäv beslutet om att inköpa Fairtrade med invånarnas
pengar
Dnr 2019-000155

13 

6. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, kommunstyrelsens och kultur- och
fritidsnämndens reglemente
Dnr 2018-000071

14 

7. Revidering av taxan för tobak
Dnr 2019-000115

21 

8. Fastighetsförsäljning av del av Dingle 4:1, område 1
Dnr 2019-000149

33 

9. Pris för industrimark på Smedberg 2:4
Dnr 2019-000144

35 

10. Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande försäljning av mark.
Dnr 2019-000181

44 

11. Äskande från Barn- och utbildningsnämnden gällande 2019. Simskoleverksamhet i
förskoleklass
Dnr 2019-000147

45 

12. Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner 2019 -
Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2019-000171

52 

Tid: 2019-09-23 17:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: 2019-09-27, kl. 15.00 

Justeringsperson: 

Ordförande: Heikki Klaavuniemi 

Sekreterare: Linda Ökvist 



 
                                Kommunfullmäktige 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-09-13 
 

 

 

 

Ärende Sida 

13. Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om uttalande om återvändande IS-
terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser  
Dnr 2019-000088  

57 

14. Svar på motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om att ha en högre polisiär 
närvaro 
Dnr 2018-000613  

62 

15. Svar på motion i första att-satsen från Sverigedemokraterna (SD) om att samtliga 
tätorter skall få behålla sina skolor 
Dnr 2018-000614  

66 

16. Svar på motion från Per-Arne Brink (S) om bolagisering av kommunala 
verksamhetsfastigheter 
Dnr 2019-000038  

73 

17. Svar på motion från S, C, MP och KD med anledning av Munkedals Bordtennisklubbs 
avancemang till högsta division 
Dnr 2019-000056  

77 

18. Svar på motion från Rolf Jacobsson (KD) gällande tillstånd för passiv insamling av 
pengar 
Dnr 2019-000029  

82 

19. Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om principer för stöd till klubbar och 
föreningar i högsta serien 
Dnr 2019-000026  

86 

20. Svar på motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om att förbättra 
kommunens ekonomi 
Dnr 2018-000612  

89 

21. Svar på motion från Göran Nyberg (L) om handelsområdet i Håby 
Dnr 2019-000091  

93 

22. Svar på medborgarförslag att rusta upp tennisbanorna i Munkedal 
Dnr 2018-000415  

96 

23. Nämndemannavalet 2020-2023 
Dnr 2019-000129  

99 

24. Inkallelseordning för ersättare 2019-2022 
Dnr 2018-000573  

101 

25. Val till kommunala förtroendeuppdrag 
Dnr 2018-000447  

103 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

Genomlysning av kommunal/politisk organisation 
 

Förslagställaren rekommenderar stor översyn och eventuellt trolig förändring kring den 
kommunala/politiska organisationen. 
 
Det syftar till att öka kvalitén och effektiviteten i kommunen. Detta med stöd av bland annat 
de senaste tolv (12) årens kvalitetsmätningar genomförda av Svenskt Näringsliv. 
 
Kommunstyrelsen med stöd av berörda nämnder och kommunala bolag skall ta fram en 
handlingsplan för att med stöd av denna genomföra nödvändiga förändringar i kommunens 
hela organisation. 
 
Syftet blir då en genomlysning av nämndens och bolagens uppdrag, organisation och arbets-
former för att få bekräftat att man driver verksamheterna på bästa möjliga sätt. 
 
När kommunstyrelsen tagit beslut kring medborgarförslaget och utsett arbetsgruppen för 
utförandet kommer förslagställaren rekommendera en på förhand utsedd extern arbets-
grupp som ansluter till arbetets genomförande. 
 
Gruppen - tre av kommunens under flera år i särklass mest framfångsrika privata ägare/ 
företagsledare med omsättning, lönsamhet och antal anställda som parametrar för sitt upp-
drag. Därtill kommer två i kommunen dokumenterat driftiga och välrenommerade kvinnor 
att ingå i denna grupp. 
 
I alla olika tänkbara situationer påpekar de lokala politikerna att man måste värna om skatte-
medel och detta förslag är ett led i det synsättet. Billigast är inte alltid bäst. 
 
Det finns nästan alltid regelverk i olika situationer men tyvärr är min erfarenhet att just med-
borgarförslag har en onormalt lång handläggningstid. Vänligen hantera handläggningen 
skyndsamt då jag är övertygad om att rätt genomfört arbete kommer ge alla en hög belöning. 
 
Vänligen 
Olle Sandén 
Lövsångarvägen 16 
455 32 MUNKEDAL 
070-5270900 
2019-08-26 
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Inkomna avsägelser 
 

Sven-Arne Thorstensson (M) inkom 2019-06-17 med en avsägelse gällande 

samtliga politiska uppdrag i Munkedals kommun. 

 

Fullmäktige har att befria Sven-Arne Thorstensson från sina uppdrag som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden, vice ordförande i valnämnden, ersättare i styrelsen för 

Munkbo AB, ersättare i styrelsen för Munkedal Vatten AB samt ledamot i Munkedals 

hemvärns förtroendenämnd. 

 

Bo Ericson (SD) inkom 2019-08-23 med avsägelse gällande uppdraget som ledamot 

i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Fullmäktige har att befria Bo Ericson från sitt uppdrag som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Jennie Olsson (S) inkom 2019-08-29 med avsägelse gällande uppdraget som 

ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 

 

Fullmäktige har att befria Jennie Olsson från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 

för Munkbo AB. 
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KF Beredning för samhällsdialogs deltagande 

vid Sörbygdsdagarna 29 juni 2019 

 

Den 29 juni 2019 deltog KF beredning för samhällsdialog vi Sörbygdsdagarna i Hedekas, 

Munkedals kommun. Kl 10-15  

 

Närvarande: Yvonne Martinsson, Bjarne Fivelsdal, Lars- Göran Sunesson, Karin 

Blomstrand, Mathias Johansson och Linda Wighed 

 

Syftet med deltagandet 

Syftet med deltagandet var att nå ut till kommunens invånare och ta reda på vad de tycker om 

sin kommun i stort eller i en enskild fråga. Vad de tycker är bra, dåligt och vad de vill ändra 

på i kommunen, samt ge förslag på hur vi skulle kunna genomföra dessa ändringar.  

 

Sörbygdsdagarna är också välbesökt av invånare från våra kranskommuner samt turister 

Genom samma frågeställning som ovan kunde vi också få en inblick i hur de upplevde vår 

kommun, då många av dem också har en anknytning som till exempel jobb och 

sommarvistelse i kommunen. 

 

Metod 

Vi hade ett tält stående på marknaden, med en gatupratare uppställd några meter utanför, med 

budskapet ”Prata med dina politiker” samt ett bord i tältet med broschyrer, visitkort och ”give 

aways” i form av godis. Genom gatuprataren kunde besökarna se vad vi gjorde och själva ta 

kontakt med oss. Vi gick också runt på marknaden och tog kontakt med besökarna och delade 

ut broschyrer och visitkort. I broschyren beskriver vi vår uppgift och vad vi gör samt upplyser 

om att invånarna och de som är berörda, själva kan ta kontakt med oss och skapa en dialog 

vid behov.  

 

Vi antecknade ned synpunkter och frågor som vi fick under dagen, för att vi senare skulle 

kunna föra dessa vidare till rätt enhet/person, för att till exempel kunna få problem åtgärdade 

och dels för att våra partigrupper skulle kunna få ta del av invånarnas/besökarnas synpunkter 

på hur de upplevde kommunen.  

 

Nedan följer en sammanställning på de frågor och synpunkter som vi fick.  

 

 
Sammanställning av frågor och synpunkter 

 
 

 Sänk skatten! (Denna kommentar fick vi av flest besökare, sex stycken)  

 

 Sänk skatten för landsbygden, för att det är sämre service på landsbygden och att man 

därför behöver köra bil för att nå service. 

 

 En mataffär till i Hedekas.  
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 För lång bygglovshantering. 

 

 Mer samarbete mellan partierna. 

 

 Vattenledningen till Gårvik kunde dras på andra ställen. Satsa på tätorten och 

Saltkällan. 

 

 Sörbygdens samhällsförening vill ha möte med oss. 

 

 Sopavgiften är för hög 

 

 Rensa sjöbotten vid badplatsen vid Sannesjön. 

 

 Viktigt att vi satsar på saker som gör att människor vill bo kvar på landsbygden, som 

till exempel bra skolor och vägar. 

 

 Bruksskolan är jättebra (sa en elev) 

 

 En företagare som tycker att kontakter i kommunen fungerar bra. 

 

 Omorganisationen av nattsköterskor fungerar inte. 

 

 Kolla gräsklippning på gräsplanen (fotbollsplanen) vid torp. 

 

 Det saknas en vägskylt som visar att man kommit till TORP. Den har tidigare stått vi 

vägen till vattentornet när man kört från Lerbergs by. ( Karta som bilaga) 

 

 Vi har en fantastisk soptipp! 

 

 Blommor på torget och vid skolan i Hedekas. Vem sköter det och har kommunen 

någon plantering där? 

 

 Irritation över försäljningen av Suttene gård. 

 

 För många invandrare. 

 

 Stora flockar med störande kajor vid skolan och på vägen norr ut i Hällevadsholm. 

 

 En obebyggd och ostädad tomt i Hedekas. 

 

 Höga nätavgifter elnätet 

 

 Varför dör affärslivet i Munkedal? 
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 2018-000071  

 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, 
kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 

reglemente 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 §27 att ge 

”kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av 

samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente och återkomma med 

förslag med hänsyn till köp och försäljning av kommunala fastigheter och 

namngivning av gator och verksamhetsfastigheter”. Uppdraget från 

kommunfullmäktige avser således ansvaret för köp och försäljning av 

kommunala fastigheter samt köp och försäljning av övrig mark. 

 

Enligt gällande reglemente kan SBN besluta i ärende om:  

 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 

 Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF 

fastställda priser 

 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

 Adressändring 

 Namnsättning av gator och allmänna platser 

 

Gemensamma presidieöverläggningar mellan SBN och Kommunstyrelsen 

har skett i berörd fråga 2019-05-17 

 

SBN bör ha möjlighet att sälja fastigheter, del av fastigheter eller 

byggnader som inte behövs i den kommunala verksamheten på kort eller 

lång sikt. Vissa frågor om förvärv av ”strategiska” fastigheter kräver 

snabb hantering och bör därmed delegeras till ansvarig nämnd – SBN. 

Begränsningen i belopp bör tas bort. 

 

Namnsättsättning av ”verksamhetsfastigheter” finns inte i någon nämnds 

reglemente. SBN föreslås få ett beredande ansvar i samråd med berörd 

nämnd. Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 

allmänna platser samt kommunala fastigheter.   

 

Ansvaret för uthyrning och schemaläggning av tider för föreningar 

föreslås flyttas från SBN till kultur- och fritidsnämnden eftersom 

nämnden handhar ärende rörande föreningar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-22 
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 107 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet 

för Samhällsbyggnadsnämnden: 

 Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna 

platser samt kommunala fastigheter i samråd med berörd 

nämnd. 

 Köp och försäljning av fastigheter samt övrig mark 

 

 Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglemente för 

Kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 

allmänna platser samt kommunala fastigheter. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar om att i Kultur- och fritidsnämndens 

reglemente lägga till att nämnden ansvarar för uthyrning och 

schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 

föreningsverksamhet.  

Yrkande 

M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag med 

ändringen att det i Samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska stå att 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för köp och försäljning av 

fastigheter samt övrig mark, upp till ett belopp av 1,0 mnkr. 

 

SD-gruppen: Bifall till förvaltningens förslag. 

 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): 

Återkommer i fullmäktige. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen och Göran Nybergs (L) 

ändringsyrkande och SD-gruppens yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt M-gruppen med fleras ändringsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet 

för Samhällsbyggnadsnämnden: 

 Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna 

platser samt kommunala fastigheter i samråd med berörd 

nämnd. 

 Köp och försäljning av fastigheter samt övrig mark, upp till 

ett belopp av 1,0 mnkr. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglemente för 

Kommunstyrelsen: 

 Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 

allmänna platser samt kommunala fastigheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2019-09-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 107 

 

 Kommunfullmäktige beslutar om att i Kultur- och fritidsnämndens 

reglemente lägga till att nämnden ansvarar för uthyrning och 

schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 

föreningsverksamhet.  
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  2019-09-04

 Dnr: KS 2018-000071 

   

   

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, kommunstyrelsens 

och kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 

Samhällsbyggnadsnämnden: 

- Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 

- Köp och försäljning av fastigheter samt övrig mark 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglemente för 

Kommunstyrelsen: 

- Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och allmänna platser 

samt kommunala fastigheter 

 

Kommunfullmäktige beslutar om att i Kultur- och fritidsnämndens reglemente lägga 

till att nämnden ansvarar för uthyrning och schemaläggning av tider till föreningar i 

lokaler för föreningsverksamhet.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 §27 att ge ”kommundirektören i uppdrag 

att göra en genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente och 

återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av kommunala 

fastigheter och namngivning av gator och verksamhetsfastigheter”. Uppdraget från 

kommunfullmäktige avser således ansvaret för köp och försäljning av kommunala 

fastigheter samt köp och försäljning av övrig mark. 

 

Enligt gällande reglemente kan SBN besluta i ärende om:  

- Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 

- Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF fastställda priser 

- Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

- Adressändring 

- Namnsättning av gator och allmänna platser 

 

Gemensamma presidieöverläggningar mellan SBN och Kommunstyrelsen har skett i 

berörd fråga 2019-05-17 

 

Förslag 
SBN bör ha möjlighet att sälja fastigheter, del av fastigheter eller byggnader som 

inte behövs i den kommunala verksamheten på kort eller lång sikt. Vissa frågor om 

förvärv av ”strategiska” fastigheter kräver snabb hantering och bör därmed 

delegeras till ansvarig nämnd – SBN. Begränsningen i belopp bör tas bort. 

 

Namnsättsättning av ”verksamhetsfastigheter” finns inte i någon nämnds 

reglemente. SBN föreslås få ett beredande ansvar i samråd med berörd nämnd. 

Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och allmänna platser samt 

kommunala fastigheter.   

KS 2018-000068 

KS 2018-000072 
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Ansvaret för uthyrning och schemaläggning av tider för föreningar föreslås flyttas 

från SBN till kultur- och fritidsnämnden eftersom nämnden handhar ärende rörande 

föreningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Ingen påverkan. Enklare hantering av vissa ärenden 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Kommer att tas upp på samverkan 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 27    Dnr: KS 2018-71 
 
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat ett antal punkter i nämndens 
reglemente som förefaller onödigt begränsande eller som innebär en mer 
utdragen hantering än nödvändigt. När det gäller namnsättning av kommunala 
fastigheter är det oklart vilken instans som har rätt att göra detta. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bör ges rätt att sälja bostäder och bostadsrätter, 
inte bara verksamhetsfastigheter. Kommunen äger tre bostadsrätter och något 
enstaka bostadshus. 
 
Övrig mark bör kunna köpas och säljas utan övre beloppsgräns. Styrande är 
anslag för köp, vid försäljning, ÖP eller andra dokument som visar framtida 
marknadsanvändning. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 47 
Samhällsbyggnadsnämndens 2019-02-15 § 28. 
Tjänsteskrivelse 2019-02-11. 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden: 

 Nämnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala 
fastigheter 

 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 
 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till beslut 
 

* Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att göra en 
genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och 
återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av 
kommunala fastigheter och namngivning av gator och 
verksamhetsfastigheter. 

Yrkande 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 
 
Jan Hognert (M): Yrkar enligt kommunstyrelsens yttrande.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 27 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
och Jan Hognerts (M) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Jan Hognerts (M) förslag till beslut. 
 
Beslut 
 

* Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att göra en 
genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och 
återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av 
kommunala fastigheter och namngivning av gator och 
verksamhetsfastigheter. 

Reservation 
 

Matheus Enholm (SD) för SD-gruppen 
 
Expedieras 
 
Kommundirektören 
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§ 116 Dnr 2019-000115  

 

Revidering av taxan för tobak 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter i kraft. Den nya tobakslagen innebär förändringar i 

kommunernas arbete gällande tillsyn av tobak och liknande produkter 

samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar innebär att 

miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter 

de nya bestämmelserna.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut MimB 2019-04-17 § 37 

Tjänsteskrivelse 2019-04-04 

Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter inom SML-

kommunerna 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter" samt att avgiften 

för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar enligt 

beslutad timtaxa.  

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter" samt att avgiften 

för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt 

beslutad timtaxa.  

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter" samt att avgiften 

för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 

timmar enligt beslutad timtaxa.  

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter" samt att avgiften 

för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme 

enligt beslutad timtaxa.  

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag om tobak 

och liknande produkter" samt att årsavgiften för tillsyn av 

tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars handläggning.  

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt "Lag om tobak 

och liknande produkter" samt att årsavgiften för tillsyn av 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare motsvarar 2 

timmars handläggning.  
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Forts § 116 

 

Yrkande 

M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till miljönämndens förslag. 

 

SD-gruppen: att taxan sätts till 700 kr/timme med motiveringen att det 

motsvarar en självkostnad på 1 mnkr/anställd. 

 

S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Återkommer i fullmäktige. 

 

Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på miljönämndens förslag och SD-

gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig 

bakom miljönämndens förslag till beslut. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till miljönämndens förslag till beslut 

Nej-röst: Bifall till SD-gruppens yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: 3 

Nej-röster: 3 

Avstår: 4 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Christoffer Rungberg (M) X   

Göran Nyberg (L) X   

Christoffer Wallin (SD)  X  

Pontus Reuterbratt (SD)  X  

Louise Skaarnes (SD)  X  

Liza Kettil (S)   X 

Rolf Berg (S)   X 

Jenny Jansson (S)   X 

Carina Thorstensson (C)   X 

Jan Hognert (M) X   

Resultat 3 3 4 
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Forts § 116 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt ”Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter” samt att avgiften 

för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar enligt 

beslutad timtaxa.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt ”Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter” samt att avgiften 

för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt 

beslutad timtaxa.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt ”Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter” samt att avgiften 

för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 

timmar enligt beslutad timtaxa.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt ”Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter” samt att avgiften 

för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme 

enligt beslutad timtaxa.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt ”Lag om tobak 

och liknande produkter” samt att årsavgiften för tillsyn av 

tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars handläggning.  

 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt ”Lag om tobak 

och liknande produkter” samt att årsavgiften för tillsyn av 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare motsvarar 2 

timmars handläggning.  
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Kommunfullmäktige  

 

 

 

Förslag till ny tobakstaxa i Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils 

kommuner 

 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den 

nya tobakslagen innebär förändringar i kommunernas arbete gällande tillsyn av tobak 

och liknande produkter samt tillsyn av rökfria områden. Dessa förändringar innebär att 

miljönämnden behöver utöka och förändra den nuvarande taxan utefter de nya 

bestämmelserna.  

 

Beskrivning av ärendet 
Den nya tobakslagen innebär delvis en ändring och utökning av kommunens 

tillsynsansvar. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om 

anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel av tobaksvaror. 

Tillståndsplikten gäller både detalj- och partihandlare, vilket tidigare endast omfattat 

tillsyn av detaljhandel.  

 

Den nuvarande taxan omfattas av en årsavgift som motsvarar två handläggningstimmar 

per år, 2020 kronor per år. I årsavgiften inkluderas tiden för handläggning av anmälan 

samt tillsynsbesök. Vid anmälan kontrolleras att verksamheten har en fullgod 

egenkontroll. Vid tillsynen kontrolleras bland annat marknadsföring, egenkontrollen 

samt märkning av tobaksvaror.  

 

De som säljer tobaksprodukter ska, från och med 1 juli 2019, ansöka om tillstånd för 

försäljning av tobaksvaror till kommunen. Dessa tillståndsförfarande efterliknar 

tillståndsprocessen gällande serveringstillstånd. För tillståndsansökningar ska remisser 

och yttranden inhämtas från Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Kronofogden och i 

vissa fall Tullverket. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och remissyttranden ska 

inarbetas i beslutsunderlaget. Försäljningsstället ska besökas och tid för inkomna 

handlingar som exempelvis egenkontrollprogram ska kontrolleras. Den totala 

handläggningstiden för ett serveringstillstånd är normalt 2–3 månader. En liknande 

mängd tid kan komma att krävas för en tillståndsansökan.  

 

De som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska fortsättningsvis 

anmäla försäljning av dessa produkter till kommunen.  

 

Miljönämnden bedriver tillsyn som utöver själva tillsynen, inkluderar exempelvis 

kontakter med andra myndigheter, planering av inspektionsverksamheten, efterarbete 

med rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av beslutsunderlag för 

eventuella brister hos försäljaren.  
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Kommunens verksamhet gällande Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

ska vara självfinansierade. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som 

bedriver tillståndspliktig försäljning eller av den som bedriver handel med elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare.  

 

Förslag till beslut 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för en stadigvarande tillståndsansökan motsvarar 7 timmar enligt 

beslutad timtaxa.  

 

2. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för en tillfällig tillståndsansökan motsvarar 5 timmar enligt beslutad 

timtaxa.  

 

3. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för betydande förändring av tillståndsansökan motsvarar 5 timmar 

enligt beslutad timtaxa.  

 

4. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” att 

avgiften för övriga förändringar av tillståndsansökan motsvarar 1 timme enligt 

beslutad timtaxa.  

 

5. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för 

tillsyn av tobaksförsäljare motsvarar 6 timmars handläggning.  

 

6. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils 

kommun taxa enligt ”Lag om tobak och liknande produkter” att årsavgiften för 

tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare motsvarar 2 timmars 

handläggning.  

 

Beslutspunkt 1–4 har fattats med stöd av 8 kapitlet 1 § Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter.  

Beslutspunkt 5 och 6 har fattats med stöd av 8 kapitlet 2 § Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter samt lokala taxor inom Lysekil, Munkedal, Sotenäs kommuner.  

 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska anpassa sig utefter förändringarna som följer 

med Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunens verksamhet är 

självfinansierad inom detta område, inga skattepengar skjuts till utan bekostas helt av 
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avgifter. Utifrån dessa punkter behöver den gamla tobakstaxan revideras och utvecklas 

för att inkludera handläggning av försäljningstillstånd samt utöka tiden för tillsyn både 

på tobaksprodukter och liknande produkter.  

 

 

Bilagor 
1. Förslag till ny Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter inom 

SML-kommunerna 

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

 

    

Hanna Persson 

Miljöhandläggare 

hanna.persson@sotenas.se 

0523 - 66 40 38 
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Bilaga 1.  

 

Taxa enligt Lag (2018:2088) tobak och liknande produkter 

inom SML-kommunerna 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för Miljönämnden i mellersta Bohusläns 

verksamhet gällande prövning och tillsyn enligt Lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter.  

  

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd 

gällande tobaksförsäljning inom detaljhandel och/eller partihandel 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn 

 

Avgift vid prövning 
3 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd gällande tobaksförsäljning inom 

detaljhandel och/eller partihandel ska betalas i form av timavgift.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.   

 

4 § Avgift för stadigvarande tillståndsansökan uttas motsvarande 7 timmar 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för tillfällig tillståndsansökan uttas motsvarande 5 timmar handläggningstid 

enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för betydande förändring av tillståndsansökan uttas motsvarande 5 timmar 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

Avgift för övriga förändringar av tillståndsansökan uttas motsvarande 1 timmes 

handläggningstid enligt beslutad timtaxa. 

 

5 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som 

har återkallats innan handläggningen har påbörjats.  

  

6 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

 

Avgift för tillsyn 
7 § Avgift för regelbunden tillsyn över den som bedriver tillståndspliktig försäljning 

och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter, ska betalas i form av årlig tillsynsavgift.  

 

8 § Årlig tillsynsavgift uttas av tobaksförsäljare motsvarande 6 timmar per år. 

För tillsynsbesök utöver det som ingår i den årliga tillsynsavgiften debiteras timavgift 

enligt beslutad timtaxa. 

Den årliga tillsynsavgiften debiteras i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 

i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  
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8 § Årlig tillsynsavgift uttas av försäljare av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare motsvarande 2 timmar per år. 

För tillsynsbesök utöver det som ingår i den årliga tillsynsavgiften debiteras timavgift 

enligt beslutad timtaxa. 

Den årliga tillsynsavgiften debiteras i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras 

i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

 

Timtaxa 
9 § Vid tillämpning av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa i 

kronor per hel timme handläggningstid.  

 

10 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagt handläggningstid avses 

med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 

använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 

myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 

övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halvtimme 

nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en 

halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra 

kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, 

julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton, och helgdagar tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 

11 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får besluta om justeringar i taxan som 

föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter överklagas.  

 

12 § Miljönämnden i mellersta Bohuslän får för varje kalenderår (avgiftsår) från och 

med 2015-01-01 besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv 

senaste månadernas förändring av Arbetskonstandsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren 

SNI 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 

indexuppräkning är oktober månad föregående år.  

 

Avgiftsskyldig 
13 § Avgiftsskyldig är den som ansöker om tillstånd gällande tobaksförsäljning inom 

detaljhandel och/eller partihandel enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter.  

 

14 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig detaljhandel och/eller 

partihandel enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

 

15 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt Lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
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Nedsättning av avgift 
16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagt handläggningstid och övriga omständigheter får Miljönämnden 

i mellersta Bohuslän sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa.  

 

Avgiftens erläggande m.m.  
17 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sotenäs kommun, Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 

räkning.  

 

Denna taxa träder ikraft den 2019-07-01.  
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§ 117 Dnr 2019-000149  

Fastighetsförsäljning av del av Dingle 4:1, område 1 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 mars 2019 § 34 att sälja del av 

Dingle 4:1, område 1 genom anbud. Sista anbudsdag var 29 maj 2019. 

 

2 anbud har inkommit. Anbuden ligger på 800 tkr resp. 900 tkr. Området 

är värderat till 0,9–1,1 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-17, § 82 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta anbud från Ronny Hansson 

på 800 tkr eftersom det ger en bättre arrondering och bättre 

förutsättningar att sköta marken.   

 

Yrkande 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avbryta anbudsgivningen och 

öppna anbudsgivningen mellan de kända anbudsgivarna. 

 

M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till S-gruppen med fleras 

yrkande. 

 

SD-gruppen: Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och S-gruppens med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avbryta anbudsgivningen och 

öppna anbudsgivningen mellan de kända anbudsgivarna. 

 

Kommunstyrelsens yttrande 

 Kommunfullmäktige beslutar att att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avbryta 

anbudsgivningen och öppna anbudsgivningen mellan de kända 

anbudsgivarna. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

SD-gruppen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

4 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-06-17 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 82    Dnr: SBN 2019–90 
 
Försäljning av del av Dingle 4:1, omr. 1 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 mars 2019 § 34 att sälja del av Dingle 
4:1, område 1 genom anbud. Sista anbudsdag var 29 maj 2019. 
 
2 anbud har inkommit. Anbuden ligger på 800 tkr resp. 900 tkr. Området är 
värderat till 0,9–1,1 mnkr. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse; enhetschef, samhällsbyggnadschef, 2019-06-03 
Anbudsöppning, 2019-06-04 
Anbud, 2019-05-26 
Anbud, 2019-05-22 
Karta 
 
Yrkade 
 
Sven-Arne Torstensson (M): Yrkar på att nuvarande anbudsprövning avbryts och 
att en öppen anbudsgivning sker mellan de kända budgivarna. 
 
Matheus Enholm (SD) yrkar på att anta budet från Ronny Hansson på 800 tkr 
eftersom det ger en bättre arrondering och bättre förutsättningar att sköta marken. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Arne Torstenssons (M) yrkande och 
Matheus Enholms (SD) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar 
Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta anbud från Ronny Hansson på 800 tkr 
eftersom det ger en bättre arrondering och bättre förutsättningar att sköta 
marken. 
 

 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Anbudsgivarna efter beslut i kommunfullmäktige 
Förvaltningen 
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§ 118 Dnr 2019-000144  

Pris för industrimark på Smedberg 2:4 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har förvärvat Smedberg 2:4, en fastighet planlagd för 

industriområde. Ytan är på ca 41700 m2. 

 

Av marken är ca 31000 m2 plansprängd yta och har därmed stor 

bärighet medan ca 10700 m2 är obearbetad mark. Denna yta har delvis 

använts för slamdammar etc och bör iordningsställas. Kostnaden bedöms 

uppgå till ca 300 000 kr. 

 

För att öka tillgängligheten i området kan det bli aktuellt att anlägga väg 

och VA-ledningar centralt i området till en bedömd kostnad av ca 1 700 

000 kr. 

 

Genom ett avtal mellan kommunen och dåvarande Gatu och Väg (numer 

Skanska) från 1995 är anslutningsavgifter för VA erlagda förutom i de 

fall en ny anslutningspunkt behövs för fastighetsbildningar. 

 

Tomtpriset bör sättas så att förvärv och åtgärder finansieras med viss 

marginal. Priset för iordningsställd mark föreslås bestämmas till 250 

kr/m2 och för råmark till 125 kr/m2. Anslutningsavgift för VA uttas enligt 

gällande taxa. 

 

Om förvärvet genomförs kan iordningställandet av industriområdet 

Gläborg ”pausas” i avvaktan på att detaljplanen för Västra Gläborg 

antas. Berguttaget där kan användas inom ”Logistikplanen”. Huset inom 

denna plan samt berget bakom huset tas bort.  

 

Kommunen har i maj 2019 endast ca 17000 m2 i Munkedal (på Säleby). 

Det finns ett par intressenter på denna mark. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2019-05-24, § 68. 

Kartor över aktuellt område. 

Beslut SBN 2019-05-24, § 67. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 250 kr/m2 för 

iordningsställd mark och till 125 kr/m2 för råmark.   

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 

Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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Forts § 118 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 250 kr/m2 för 

iordningsställd mark och till 125 kr/m2 för råmark.  
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10 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-05-24 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 68    Dnr: SBN 2019–117 
 
Pris för industrimark på Smedberg 2:4 
 
Kommunen har förvärvat Smedberg 2:4, en fastighet planlagd för industriområde. 
Ytan är på ca 41700 m2. 
 
Av marken är ca 31000 m2 plansprängd yta och har därmed stor bärighet medan 
ca 10700 m2 är obearbetad mark. Denna yta har delvis använts för slamdammar 
etc och bör iordningsställas. Kostnaden bedöms uppgå till ca 300 000 kr. 
 
För att öka tillgängligheten i området kan det bli aktuellt att anlägga väg och VA-
ledningar centralt i området till en bedömd kostnad av ca 1 700 000 kr. 
 
Genom ett avtal mellan kommunen och dåvarande Gatu och Väg (numer Skanska) 
från 1995 är anslutningsavgifter för VA erlagda förutom i de fall en ny 
anslutningspunkt behövs för fastighetsbildningar. 
 
Tomtpriset bör sättas så att förvärv och åtgärder finansieras med viss marginal. 
Priset för iordningsställd mark föreslås bestämmas till 250 kr/m2 och för råmark till 
125 kr/m2. Anslutningsavgift för VA uttas enligt gällande taxa. 
 
Om förvärvet genomförs kan iordningställandet av industriområdet Gläborg 
”pausas” i avvaktan på att detaljplanen för Västra Gläborg antas. Berguttaget där 
kan användas inom ”Logistikplanen”. Huset inom denna plan samt berget bakom 
huset tas bort.  
 
Kommunen har i maj 2019 endast ca 17000 m2 i Munkedal (på Säleby). Det finns 
ett par intressenter på denna mark. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2019-05-12 
Fastighetskartor 
Köpebrev 
Köpekontrakt 
 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 250 kr/m2 för iordningsställd 
mark och till 125 kr/m2 för råmark. 

 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
 
  

37



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

9 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
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§ 67    Dnr: SBN 2019–117 
 
Förvärv av Smedberg 2:4 
 
Fastigheten Smedberg 2:4 är till salu. Ägaren, Skanska Industrial Solutions AB har 
tidigare bedrivit täktverksamhet på fastigheten som är på 41722 m2. Området är 
detaljplanerat för småindustri och handel. 
 
Av marken är ca 31000 m2 plansprängd yta och har därmed stor bärighet medan 
ca 10700 m2 är obearbetad mark. Denna yta har delvis använts för slamdammar 
etc och bör iordningsställas. Kostnaden bedöms uppgå till ca 300 000 kr. 
 
För att öka tillgängligheten i området kan det bli aktuellt att anlägga väg och VA-
ledningar centralt i området till en bedömd kostnad av ca 1 700 000 kr. 
 
Genom ett avtal mellan kommunen och dåvarande Gatu och Väg (numer Skanska) 
från 1995 är anslutningsavgifter för VA erlagda förutom i de fall en ny 
anslutningspunkt behövs för fastighetsbildningar. 
 
Om förvärvet genomförs kan iordningställandet av industriområdet Gläborg 
”pausas” i avvaktan på att detaljplanen för Västra Gläborg antas. Berguttaget där 
kan användas inom ”Logistikplanen”. Huset inom denna plan samt berget bakom 
huset tas bort.  
 
Kommunen har i maj 2019 endast ca 17000 m2 i Munkedal (på Säleby). Det finns 
ett par intressenter på denna mark. 
 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2019-05-12 
Fastighetskartor 
Köpebrev 
Köpekontrakt 
 
Yrkanden 
SD+M+S+C: Bifaller förvaltningens förslag. 
 
Beslut 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal med Skanska 

Industrial Solutions AB avseende förvärv av Smedberg 2:4 för 8 600 000 kr. 
 
Expedieras 
Skanska 
Ekonomiavdelningen 
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§ 125 Dnr 2019-000181  

 

Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
försäljning av mark för företagare. 
 

Sammanfattning av ärendet 

 Rolf Jacobsson (KD) vill lyfta frågan om möjligheterna att 

direktförhandla och avsluta försäljning av industrimark när det gäller 

svårsåld mark.          

 

Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD): Kommunfullmäktige uppdrar åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att formulera ett förslag som ger 

förvaltningen möjlighet att direktförhandla och avsluta försäljning av 

industrimark. 

Denna möjlighet skall tillämpas när svårsåld mark är möjlig att sälja men 

till lägre pris än vad som fastställts av fullmäktige 

 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 

Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att uppdra åt 

Samhällsbyggnadsnämnden att formulera ett förslag som ger 

förvaltningen möjlighet att direktförhandla och avsluta försäljning av 

industrimark. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att 

formulera ett förslag som ger förvaltningen möjlighet att 

direktförhandla och avsluta försäljning av industrimark. 

 

Denna möjlighet skall tillämpas när svårsåld mark är möjlig att sälja men 

till lägre pris än vad som fastställts av fullmäktige 
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§ 119 Dnr 2019-000147  

 

Äskande från Barn- och utbildningsnämnden gällande 
2019. Simskoleverksamhet i förskoleklass 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att bifalla motion om att alla 

sexåringar skulle erbjudas fri simundervisning en gång/v under en 

termin alternativt sommarsimskola samt att öronmärka pengar för varje 

klass att åka till badhus en gång per år. Ytterligare förslag var att ge 

bidrag till föreningar som bedriver sommarsimskola och stöd till 

utbildning av simlärare. Då kunde kommunen ansöka om statliga bidrag 

för simundervisning. 

Därefter har skolorna planerat och genomfört simundervisning för elever 

i förskoleklass. 

 

Staten har för år 2019 dragit tillbaka möjligheten att ansöka om bidrag 

för simundervisning. Utifrån delårsrapport för april visar prognosen för 

barn- och utbildningsförvaltningen ett negativt resultat inför 

årsbokslutet. 

Därför föreslås att simundervisningen utgår alternativt att medel 

tillskjuts.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut BOU 2019-06-13, § 36 

Beslut KF 2019-11-23, § 109 

Motion från Lars-Göran Sunesson (C) om uppdrag att utreda och 

utveckla en bra simskoleverksamhet 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut: 

 Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta barn- och 

utbildningsnämnden 150 tkr för 2019. 

 Kommunfullmäktige beslutar att hantera äskande om medel för 

2020 i samband med beslut om Mål- och resursplan.   

 

Ekonomiavdelningens yttrande: 

 Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år, 

samt kraven på kommunen att leva upp till god ekonomisk 

hushållning, är ekonomiavdelningens bedömning att 

kommunfullmäktige ska avslå äskandet från Barn- och 

Utbildningsnämnden om utökad budgetram 2019 med 150 Tkr. 

Det är fullt rimligt att ställa kravet på nämnden, att om de vill 

genomföra verksamhetsförändringen, så ska finansiering ske 

genom omprioritering inom befintlig budgetram.  

 

Yrkande 

Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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Forts § 119 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta barn- och 

utbildningsnämnden 150 tkr för 2019. 

 

 Kommunfullmäktige beslutar att hantera äskande om medel för 

2020 i samband med beslut om Mål- och resursplan.  
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  2019-07-08 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen Yttrande 
  

 

 

 

Yttrande över begäran om utökad budget 2019 för 

simskoleverksamhet i Förskoleklass 

 

 

Ekonomiavdelningens bedömning 

 

Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år, samt kraven på 

kommunen att leva upp till god ekonomisk hushållning, är ekonomiavdelningens 

bedömning att kommunfullmäktige ska avslå äskandet från Barn- och 

Utbildningsnämnden om utökad budgetram 2019 med 150 Tkr. Det är fullt rimligt att 

ställa kravet på nämnden, att om de vill genomföra verksamhetsförändringen, så ska 

finansiering ske genom omprioritering inom befintlig budgetram.  

 

Förutsättningar 

Enligt kommunens antagna ekonomiregler ska ekonomiavdelningen avge skriftligt 

yttrande vid varje enskild nämnds begäran om tilläggsanslag hos 

Kommunfullmäktige som är beslutsinstans.  Ekonomiavdelningen ska göra en 

bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning och kraven på god 

ekonomisk hushållning.  

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2019-06-13 §36 att ansöka om utökad 

budget 2019 med 150 Tkr för att finansiera simskoleverksamhet i förskoleklass. 

Tidigare år har det varit möjligt att få statsbidrag för denna verksamhet, men för 

2019 har detta statsbidrag tagits bort. 

Med hänsyn till de kommande utmaningar kommunen står inför, måste det ställas 

stora krav på nämnderna att kunna göra omprioriteringar/omfördelningar inom sin 

budgetram. Detta gäller speciellt stora nämnder såsom barn- och 

utbildningsnämnden. Den begärda utökningen motsvarar 0,06% av nämndens 

budgetram och det är inte ett orimligt krav på nämnden att genomföra 

omprioriteringar för att klara detta. 

    

     

 

 

 

Lars-Erik Hansson 

 

 

 

 

Ekonomiavdelningen  

Kommunstyrelsens förvaltning  

47



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2019-000193  

Simskoleverksamhet i förskoleklass - nytt beslut inför 
budget 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Göran Sunesson inkom 2012-05-18 med en motion om att alla 

sexåringar skulle erbjudas fri simundervisning en gång/v under en 

termin alternativt sommarsimskola samt att öronmärka pengar för varje 

klass att åka till badhus en gång per år. Ytterligare förslag var att ge 

bidrag till föreningar som bedriver sommarsimskola och stöd till 

utbildning av simlärare. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 

motionen 2017. 

Då kunde kommunen ansöka om statliga bidrag för simundervisning.  

Därefter har skolorna planerat och genomfört simundervisning för elever 

i förskoleklass.  

Staten har för år 2019 dragit tillbaka möjligheten att ansöka om bidrag 

för simundervisning. Utifrån delårsrapport för april visar prognosen för 

Barn och utbildningsförvaltningen ett negativt resultat inför årsbokslutet.  

Därför föreslås att simundervisningen utgår alternativt att medel 

tillskjuts.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-29 

Beslut KF 2019-11-23 § 109 

Motion från Lars-Göran Sunesson (C) om uppdrag att utreda och 

utveckla en bra simskoleverksamhet 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun inte erbjuder 

simundervisning för elever i förskoleklass fr.o.m. 2019. 

 

Alternativ 2: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Barn och utbildningsnämndens 

budget 290 tkr för 2019 samt med samma belopp inför budget 2020 så 

att Munkedals kommun kan erbjuda simundervisning för elever i 

förskoleklass.      

 

Yrkande 

Lars-Göran Sunesson (C) och Olle Olsson (KD): Bifall till alternativ 2. 

 

Karin Blomstrand (L): Ajournering 

 

Ajournering begärs och verkställs, kl. 14:00-14:05 

 

 

 

 

48



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 36 

 

Christoffer Rungberg (M): Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att 

tillskjuta Barn och utbildningsnämndens budget 150 tkr för 2019 samt 

med 290 tkr inför budget 2020 så att Munkedals kommun kan erbjuda 

simundervisning för elever i förskoleklass.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på alternativ ett, två och Christoffer 

Rungberg (M) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Christoffer Rungbergs (M) yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Barn och 

utbildningsnämndens budget 150 tkr för 2019 samt med 290 tkr 

inför budget 2020 så att Munkedals kommun kan erbjuda 

simundervisning för elever i förskoleklass.    
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§ 120 Dnr 2019-000171  

 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner 2019 - Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska 

redovisa 

ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 

För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 

- Av fem motioner som noterats som ej besvarade har tre avgjorts i KF 

och 

två behandlas av SBN i augusti 2019 

- Av tre medborgarförslag har två avgjorts av KF och ett behandlas av 

SBN i 

augusti 2019 

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2019-08-19, § 95 

Tjänsteskrivelse 2019-07-16 

Underlag, redovisning medborgarförslag och motioner 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 

samhällsbyggnadsnämnden.   

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 

Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 

samhällsbyggnadsnämnden. 

52

linand001
Rektangel



53



54



55



56



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr 2019-000088  

 

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om 
uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag 

till nämnder och styrelser  
 

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) har den 15 april 2019 inkommit med motion om 

återvändande IS-terrorister där kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att uttala att den som deltagit i, eller understött terrorism, t e x 

återvändande IS-terrorister, inte är välkommen till Munkedals kommun. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria 

samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens 

hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i någon 

form. 

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med 

bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig 

service. 

Munkedals kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 

kommuninvånares trygghet och säkerhet samtidigt som vi tar ställning 

för alla de som blivit terrorismens offer.  

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av 

kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar 

att Munkedals kommun ekonomiska eller personella resurser tas i 

anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-

terrorister eller andra som deltagit i eller stöttat terrorism. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-01. 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2019-08-01 

Motion från Sverigedemokraterna inkommen 2019-04-15. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning 

till att de föreslagna åtgärderna inte har stöd i gällande 

lagstiftning.   

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

SD-gruppen: Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och SD-

gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

fullmäktige att avslå motionen. 
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Forts § 110 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning 

till att de föreslagna åtgärderna inte har stöd i gällande 

lagstiftning.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

SD-gruppen. 
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  2019-08-01 Dnr: KS 2019-000088

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om 

uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag 

till nämnder och styrelser med anledning av detta 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att de föreslagna 

åtgärderna inte har stöd i gällande lagstiftning. 

Sammanfattning 

Pontus Reuterbratt (SD) har den 15 april 2019 inkommit med motion om 

återvändande IS-terrorister där kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att uttala att den som deltagit i, eller understött terrorism, t e x återvändande IS-

terrorister, inte är välkommen till Munkedals kommun. 

Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig emot vårt fria samhälle och 

därmed också förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de 

inte att erhålla stöd av kommunen i någon form. 

Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, 

vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig service. 

Munkedals kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 

kommuninvånares trygghet och säkerhet samtidigt som vi tar ställning för alla de 

som blivit terrorismens offer.  

att uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges 

uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Munkedals kommun 

ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats 

eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stöttat 

terrorism. 

  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Pontus Reuterbratt (SD) 

Akten 

Peter Berborn 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning  
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  2019-08-01 Dnr: KS 2019-000088

      

  

 

 

PM 
 

Motion från Sverigedemokraterna om uttalande om 
återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder 
och styrelser med anledning av detta 

Motionen 

Sverigedemokraterna har genom Pontus Reuterbratt inkommit med motion där 

kommunfullmäktige föreslås uttala att den som befattat sig med terrorism, t e x 

återvändande IS-terrorister, inte är välkommen till Munkedals kommun. Dessa 

personer ska inte få hjälp av kommunen i någon form, exempelvis försörjningsstöd, 

vuxenutbildning eller hjälp till bostad. Nämnderna föreslås få i uppdrag att utarbeta 

direktiv som förhindrar att ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för 

någon typ av bistånd, insats eller annat till dessa individer. 

Rättsläget 

Regeringsformen (RF) 

RF 1:1  Den offentliga makten utövas under lagarna. 

RF 1:2   Det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning  

 samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för  

 hälsa. 

RF 2:7   Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 

RF 2:8   Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att 

förflytta sig inom riket och att lämna det. 

 

Förvaltningslagen (FL) 

FL 5 §   En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. 

 

Kommunallagen (KL) 

KL 2:3   Kommunens medlemmar ska behandlas lika, om det inte finns sakliga skäl  

 för något annat (likställighetsprincipen). 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 

SoL 2:1  Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det  

 yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de  

 behöver. 

SoL 4:1  Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda  

 på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning  

 (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den som inte kan försörja  

 sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket  

 om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande.  

  

Terrorlagstiftningen 

Den svenska lagstiftningen har inte varit heltäckande vad gäller straffbarhet för 

deltagande i, eller samröre med terrororganisation. Under framförallt 2016 gjordes 

en del skärpningar i lagstiftningen genom kriminalisering av befattande med 

terrorverksamhet. Ytterligare skärpt lagstiftning är under utarbetande och beräknas 

presenteras hösten 2019. 
 

Övrigt 
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I FNs konvention om mänskliga rättigheter (artikel 13) anges att var och en har rätt 

att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser. Var och en har 

rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land. 

 

Bedömning 

Den kommunala verksamheten ska bedrivas rättssäkert och i enlighet med gällande 

lagstiftning. Det finns inget stöd i gällande lagstiftning att vägra eventuella IS-

resenärer stöd i enlighet med motionens intentioner. Det finns heller ingen 

lagstiftning som förhörhindrar medborgare att fritt välja bostadsort, eller som 

medger att kommunen kan vägra medborgare bosättning. Ett beslut enligt 

motionens intentioner skulle innebära att varje handläggare som hanterar dessa 

ärenden förväntas bryta mot lagstiftningen och därmed begå tjänstefel.  

 

Det är säkerhetspolisen och polismyndigheten som identifierar och har uppsikt över 

de individer som kan kopplas till terrorism och som kan utgöra ett hot mot 

medborgarnas säkerhet. Rättsskipningen hanteras av domstolsväsendet. 
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§ 111 Dnr 2018-000613  

 

Svar på motion från Sverigedemokraterna Munkedal 
(SD) om att ha en högre polisiär närvaro 
 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Wallin (SD) har den 13 december 2018 inkommit med motion 

om att Munkedals kommun tillsammans med grannkommunerna söker 

stöd hos polismyndigheten att upprätta en bemannad polisstation 

belägen i norra Bohuslän, förslagsvis i Håby.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-01 

Bilaga till tjänsteskrivelse 

Motion från Christoffer Wallin (SD) om högre polisiär närvaro 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.      

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 

Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla 

motionen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.    
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-13 

 

Dnr: KS  

  

Svar på motion från Christoffer Wallin (SD) om en 

högre polisiär närvaro 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.    

Sammanfattning 

Christoffer Wallin (SD) har den 13 december 2018 inkommit med motion om att 

Munkedals kommun tillsammans med grannkommunerna söker stöd hos 

polismyndigheten att upprätta en bemannad polisstation belägen i norra Bohuslän, 

förslagsvis i Håby.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga kommunala ekonomiska konsekvenser. 

 

Folkhälsa 

Polisiär närvaro bedöms ha god inverkan på folkhälsan då både den upplevda som 

den faktiska tryggheten bedöms påverka folkhälsan positivt. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Peter Berborn  Håkan Sundberg 

Administrativ chef  Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Beslutet expedieras till: 

Christoffer Wallin (SD) 

Kommundirektören 

Akten 
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  2019-08-01 Dnr: KS 2018-006

      

  
  

 

 

 

 

Motion från Christoffer Wallin (SD) om en högre 
polisiär närvaro 
 

Motionen 
Sverigedemokraterna har genom Christoffer Wallin inkommit med motion om att 

Munkedals kommun tillsammans med grannkommunerna söker stöd hos 

polismyndigheten att upprätta en bemannad polisstation belägen i norra Bohuslän, 

förslagsvis i Håby. 

 

Bedömning 
Norra Bohuslän utgörs av kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs 

Tanum och Strömstad. Den sammanlagda befolkningen i området uppgår till  

ca 116 500 individer.  

 

Det finns idag polisstationer i Uddevalla, Lysekil och Strömstad. Mellan de tre orterna 

finns ett geografiskt stort omland med tre centralorter, flera mindre samhällen och 

stora landsbygdsområden. Väg E6 skär genom hela området och har omfattande 

rörelser av såväl person- som nyttotrafik. Från E6an leder mindre vägar ut mot 

kustsamhällena västerut. De är sommartid hårt trafikerade. Österut leder mindre 

vägar mot stora landsbygds-områden med några mindre samhällen samt Dalsland.  

 

Sammantaget är det en stor geografisk yta som ska täckas av ett fåtal samtidiga 

polispatruller. Den polisiära närvaron upplevs som obefintlig. Vid akut utryckning, 

exempelvis vid hot om grovt våld, är insatstiden från de bemannade stationerna för 

lång. Situationen leder till otrygghet. 

 

En ökad polisiär närvaro i mellanliggande delarna av norra Bohuslän är befogad med 

hänsyn till områdets geografiska omfång samt den sammanlagda 

befolkningsstorleken, som dessutom ökar väsentligt sommartid genom 

sommarboende och turister.  
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§ 112 Dnr 2018-000614  

 

Svar på motion i första att-satsen från 
Sverigedemokraterna (SD) om att samtliga tätorter 

skall få behålla sina skolor 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) inkom med motion 2018-12-14 med förslag 

om ett uttalat löfte över mandatperioden att inga skolor eller 

äldreboenden ska centraliseras samt att barn och utbildningsnämnden 

utvärderar centraliseringen av låg- och mellanstadiet i Svarteborgs 

rektorsområde. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 §3 att första att-satsen i 

motionen fördelas till kommunstyrelsen för beredning och andra att-

satsen fördelas till barn och utbildningsnämnden för beredning. 

 

Motionären föreslår att kommunen ska ge ett uttalat löfte över perioden 

2019-2022 att inga skolor eller äldreboenden ska centraliseras i 

kommunen. 

  

Samtliga kommuner, inklusive Munkedals kommun, står inför stora 

utmaningar för att kunna leverera välfärdstjänster till kommunens 

invånare utifrån förväntat behov. Den demografiska utvecklingen, 

kompetensförsörjningen och en allt hårdare konkurrens om kompetensen 

inom välfärdsområdet är några av dagens utmaningar för kommunerna. 

Därtill kommer kommunernas allt svårare möjligheter att finansiera sin 

del av välfärdssektorn. Enligt beräkningar som SKL har gjort kommer 

befolkningsförändringen om tio år innebär att befolkningen över 80 år 

ökat med 48% samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökat 

med endast 6%. Glappet mellan de som ska bidra till välfärdssektorn och 

de som förväntas få stöd och hjälp ökar över tid. 

För att kommunerna, inklusive Munkedals kommun, ska kunna leverera 

välfärdstjänster på nuvarande nivå i framtiden kommer det att krävas 

kostnadseffektiviseringar där hanteringen av strukturfrågor är ett 

område som behöver aktualiseras.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-12-14. 

Beslut KF 2019-02-25, § 3 

Tjänsteskrivelse 2019-06-27 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen i första att-satsen.   

 

Yrkande 

M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

SD-gruppen: Bifall till motionen. 
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Forts § 112 

 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

motionens första att-sats. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och SD-

gruppens med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå fullmäktige att bifalla motionen i första att-satsen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen i första att-satsen.  
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  2019-06-27 Dnr: 2018-614 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Motion – att samtliga tätorter ska få behålla sina 

skolar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen i första att-satsen. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna (SD) inkom med motion 2018-12-14 via partiets gruppledare 

Christoffer Wallin med förslag om ett uttalat löfte över mandatperioden att inga 

skolor eller äldreboenden ska centraliseras samt att barn och utbildningsnämnden 

utvärderar centraliseringen av låg- och mellanstadiet i Svarteborgs rektorsområde. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 §3 att första attsatsen i motionen 

fördelas till kommunstyrelsen för beredning och andra attsatsen fördelas till barn och 

utbildningsnämnden för beredning. 

 

Synpunkter på motionärens förslag 
Motionären föreslår att kommunen ska ge ett uttalat löfte över perioden 2019-2022 

att inga skolor eller äldreboenden ska centraliseras i kommunen. 

  

Samtliga kommuner inklusive Munkedals kommun står inför stora utmaningar för att 

kunna leverera välfärdstjänster till kommunens invånare utifrån förväntat behov. 

Den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjningen och en allt hårdare 

konkurrens om kompetensen inom välfärdsområdet är några av dagens utmaningar 

för kommunerna. Därtill kommer kommunernas allt svårare möjligheter att 

finansiera sin del av välfärdssektorn. Enligt beräkningar som SKL har gjort kommer 

befolkningsförändringen om tio år innebär att befolkningen över 80 år ökat med 48% 

samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökat med endast 6%. Glappet 

mellan de som ska bidra till välfärdssektorn och de som förväntas få stöd och hjälp 

ökar över tid. 

För att kommunerna, inklusive Munkedals kommun, ska kunna leverera 

välfärdstjänster på nuvarande nivå i framtiden kommer det att krävas 

kostnadseffektiviseringar där hanteringen av strukturfrågor är ett område som 

behöver aktualiseras.   

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Håkan Sundberg 

Kommundirektör    

 

Beslutet expedieras till: 

Christoffer Wallin 

Förvaltningschefer 

  

  

  

69



70



71



72



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2019-000038  

 

Svar på motion från Per-Arne Brink (S) om 
bolagisering av kommunala verksamhetsfastigheter 
 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Arne Brink (s) föreslår i motion att utreda förutsättningarna för 

bolagisering av kommunens verksamhetsfastigheter. Utredningen ska 

belysa såväl ekonomiska som juridiska och personella aspekter på en 

bolagisering. 

Kommunen har idag två helägda fastighetsbolag, Munkbo AB och 

Vadholmen Foss 2:81 AB samt ett delägt fastighetsbolag, DILAB AB. Alla 

kommunens verksamhetsfastigheter är i dag i förvaltningsform eller 

inhyrda. 

Många kommuner har bolagiserat verksamhetsfastigheter för att nå 

effektivare förvaltning, klarare gränsdragning mellan hyresvärd och 

hyresgäst samt effektivare beslutsvägar. 

Utredningen bör ha ett speciellt fokus mot ekonomiska och 

skattemässiga effekter vid övergång från förvaltning till bolag. Även 

övriga juridiska aspekter ska beaktas i utredningen. Den del av 

utredningen kräver extern konsultstöd. 

För Munkedals kommun är det viktigt att förvaltningen kan 

effektiviseras. En utredning kan visa om bolagisering är en möjlighet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Per-Arne Brink (S), inkommen 2019-02-22. 

Tjänsteskrivelse 2019-06-26 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen   

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L) och SD-gruppen: Avslag till motionen. 

 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och S-

gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD). 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Motion – bolagisering av kommunala 

verksamhetslokaler 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen 

Sammanfattning 

Per-Arne Brink (s) föreslår i motion att utreda förutsättningarna för bolagisering av 

kommunens verksamhetsfastigheter. Utredningen ska belysa såväl ekonomiska som 

juridiska och personella aspekter på en bolagisering. 

Kommunen har idag två helägda fastighetsbolag, Munkbo AB och Vadholmen Foss 

2:81 AB samt ett delägt fastighetsbolag, DILAB AB. Alla kommunens 

verksamhetsfastigheter ör i dag i förvaltningsform eller inhyrda. 

Många kommuner har bolagiserat verksamhetsfastigheter för att nå effektivare 

förvaltning, klarare gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst samt effektivare 

beslutsvägar. 

Utredningen bör ha ett speciellt fokus mot ekonomiska och skattemässiga effekter 

vid övergång från förvaltning till bolag. Även övriga juridiska aspekter ska beaktas i 

utredningen. Den del av utredningen kräver extern konsultstöd. 

För Munkedals kommun är det viktigt att förvaltningen kan effektiviseras. En 

utredning kan visa om bolagisering är en möjlighet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kostnaden för extern konsult beräknas till 200.0 tkr  

Facklig samverkan enligt FAS05 

Ärendet kommer att samverkas med de fackliga organisationerna när utredningen är 

klar 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör    
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Beslutet expedieras till: 

Förvaltningscheferna 
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§ 114 Dnr 2019-000056  

 

Svar på motion från S, C, MP och KD med anledning av 
Munkedals Bordtennisklubbs avancemang till högsta 

division 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna har lämnat in 

en motion med förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 

utreda möjligheterna att med att med hjälp av Munkedals 

Bordtennisklubb marknadsföra kommunen samt formerna och 

kostnaderna för detta. 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat, 2019-02-09 §8, att ge 

förvaltningen i uppdrag att revidera nuvarande regler för föreningsbidrag 

samt skapa ett regelverk gällande sponsring och bidrag till föreningar 

som når högsta serien i sin verksamhet. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Inom ramen för nuvarande bidragsregler till föreningslivet finns ingen del 

som reglerar sponsring verksamhet. Nuvarande regelverk har i första 

hand fokus på barn- och ungdomsverksamhet. 

  

Syftet med sponsring är att som motprestation få exponering i form av 

reklam- och olika marknadsföringsvärden. Det är framför allt näringslivet 

som idag utnyttjar sponsring som ett sätt att stärka varumärket. 

Kostnaden är i regel avdragsgill. Dock förekommer det kommuner som 

tillämpar sponsring till idrottsverksamhet på högre nivåer. Om 

kommunen ska engagera sig i sponsringsverksamhet bör ett tydligt 

regelverk utarbetas för att åstadkomma en likabehandling av 

föreningslivet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-24 

Motion från S, C, MP och KD inkommen 2019-03-18.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kultur- och 

fritidsnämndens beslut att utreda frågan om bidrag till föreningar 

som når högsta serien i sin verksamhet.    

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L) och SD-gruppen: Bifall till förvaltningens 

förslag. 

 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

motionen. 
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Forts § 114 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och S-

gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kultur- och 

fritidsnämndens beslut att utreda frågan om bidrag till föreningar 

som når högsta serien i sin verksamhet.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD) 
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  2019-07-24 Dnr: 2019-000056

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Svar på motion med anledning av Munkedals 

Bordtennisklubbs avancemang till högsta ligan 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kultur- och fritidsnämndens 

beslut att utreda frågan om bidrag till föreningar som når högsta serien i sin 

verksamhet.  

Sammanfattning 

Socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna har lämnat in en motion 

med förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utreda möjligheterna att 

med att med hjälp av Munkedals Bordtennisklubb marknadsföra kommunen samt 

formerna och kostnaderna för detta. 

Kultur och fritidsnämnden har beslutat, 2019-02-09 §8, att ge förvaltningen i 

uppdrag att revidera nuvarande regler för föreningsbidrag samt skapa ett regelverk 

gällande sponsring och bidrag till föreningar som når högsta serien i sin verksamhet. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Inom ramen för nuvarande bidragsregler till föreningslivet finns ingen del som 

reglerar sponsring verksamhet. Nuvarande regelverk har i första hand fokus på barn- 

och ungdomsverksamhet. 

  

Syftet med sponsring är att som motprestation få exponering i form av reklam- och 

olika marknadsföringsvärden. Det är framför allt näringslivet som idag utnyttjar 

sponsring som ett sätt att stärka varumärket. Kostnaden är i regel avdragsgill. Dock 

förekommer det kommuner som tillämpar sponsring till idrottsverksamhet på högre 

nivåer. Om kommunen ska engagera sig i sponsringsverksamhet bör ett tydligt 

regelverk utarbetas för att åstadkomma en likabehandling av föreningslivet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 
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Beslutet expedieras till: 

Gruppledarna för S, C och KD 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 115 Dnr 2019-000029  

 

Svar på motion från Rolf Jacobsson (KD) gällande 
tillstånd för passiv insamling av pengar 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår i motion att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda möjligheterna att i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna även inkludera passiv insamling av pengar på 

allmänna platser inom kommunen såsom varande tillståndspliktigt. 

 

Kommunens Lokala ordningsstadga avser alla platser inom kommunen 

som är offentlig plats enligt 1 kap 2 §första stycket ordningslagen. Med 

offentlig plats enligt denna lag avses;  

   1. allmänna vägar, 

   2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 

redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

   3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för 

hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är 

tillgängliga för allmänheten, samt 

   4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 

används för allmän trafik. 

 

De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 

och innehåller tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 §41, att avslå förslag om 

tiggeriförbud på avgränsad plats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-24 

Motion från Rolf Jacobsson (KD) inkommen 2019-02-14.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige avslår motionen   

 

Yrkande 

M-gruppen, SD-gruppen och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till motionen. 

 

Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till 

förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 

Göran Nyberg (L) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla motionen. 
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Forts § 115 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till motionen 

Nej-röst: Avslag till motionen. 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Christoffer Rungberg (M) X   

Göran Nyberg (L)  X  

Christoffer Wallin (SD) X   

Pontus Reuterbratt (SD) X   

Louise Skaarnes (SD) X   

Liza Kettil (S)  X  

Rolf Berg (S)  X  

Jenny Jansson (S)  X  

Carina Thorstensson (C)  X  

Rolf Jacobsson (KD) X   

Jan Hognert (M) X   

Resultat 6 5  

 

Ja-röster: 6 

Nej-röster: 5 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C). 
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  2019-07-24 Dnr: 2019-000029

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Svar på motion gällande tillstånd för passiv insamling 

av pengar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår i motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att utreda möjligheterna att i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna även 

inkludera passiv insamling av pengar på allmänna platser inom kommunen såsom 

varande tillståndspliktigt. 

 

Beskrivning 
Kommunens Lokala ordningsstadga avser alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap 2 §första stycket ordningslagen. Med offentlig plats enligt 

denna lag avses;  

   1. allmänna vägar, 

   2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 

allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 

   3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 

de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 

   4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 

allmän trafik. 

 

De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller 

tillståndsplikt (§12) avseende insamling av pengar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 §41, att avslå förslag om tiggeriförbud på 

avgränsad plats. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Kristdemokraterna i Munkedal 
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§ 121 Dnr 2019-000026  

 

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om principer 
för stöd till klubbar och föreningar i högsta serien 
 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Olsson (KD) inkom med motion 2019-02-10 till kommunstyrelsen 

att skapa ett enkelt regelverk gällande sponsring och bidrag till 

föreningar som når högsta serien i sin sport. 

 

Översyn av nuvarande regelverk och upprättande av nytt kopplat till 

sponsring pågår efter uppdrag av kultur – och fritidsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Fredrik Olsson 

Beslut KFN 2019-06-04 § 23. 

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då kultur- och 

fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med 

frågan.   

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 

Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till kultur- och 

fritidsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag och 

finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då kultur- och 

fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med 

frågan.  
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 23    Dnr: KFN 2019-19 
 
Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att skapa ett enkelt 
regelverk gällande bidrag till föreningar som når högsta serien. 
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Olsson (KD) inkom med motion 2019-02-10 till kommunstyrelsen att 
skapa ett enkelt regelverk gällande sponsring och bidrag till föreningar som når 
högsta serien i sin sport. 
 
Översyn av nuvarande regelverk och upprättande av nytt kopplat till sponsring. 
På uppdrag av Kultur – och fritidsnämnden pågår arbete med frågan inom 
förvaltningen. Motionen anses därmed besvarad. 
 
Beredning  
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Beslut KF 2019-02-25, § 3 
Motion om principer för stöd till klubbar och föreningar i högsta serien 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då Kultur- och 
Fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med frågan. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då Kultur- och 
Fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med frågan. 
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§ 122 Dnr 2018-000612  

 

Svar på motion från Sverigedemokraterna Munkedal 
(SD) om att förbättra kommunens ekonomi 
 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Wallin (SD) föreslår i en motion att 

Kommunfullmäktige ska ge berörd nämnd i uppdrag påbörja värderingen 

av kommunens ägda fastigheter samt att kommunfullmäktige ger berörd 

nämnd uppdraget att besluta om vilka fastigheter som ska säljas. 

 

Under åren 2008–2009 gjordes ett omfattande arbete med värdering, 

statusbestämning, upprättande av hyresavtal etc inför en försäljning av 

det kommunala fastighetsbeståndet. Fastigheterna värderades till knappt 

300 mnkr. 

Försäljningen avbröts ”i sista stund”, innan försäljningsavtalet skulle 

godkännas av kommunfullmäktige. 

Värdet på en fastighet är delvis beroende på i vilket skick fastigheten är 

i. Större betydelse har hyresavtalets längd. Det är alltså angeläget inför 

en värdering/försäljning att verksamheterna funderar på hur länge en 

viss fastighet kommer att utnyttjas. 

Värderingsarbetet är omfattande och fodrar sannolikt extra resurser för 

att genomföras.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2019-08-19, § 96 

Tjänsteskrivelse 2019-07-19 

Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-12-13 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att 

återkomma med en redovisning av värderingens genomförande 

samt resursbehov.   

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och 

Rolf Jacobsson (KD): Avslag till motionen. 

 

SD-gruppen: Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och M-gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå fullmäktige att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige avslår motionen  
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Forts § 122 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

SD-gruppen. 
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§ 123 Dnr 2019-000091  

 

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om 
handelsområdet i Håby 
 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) föreslår i en motion att ”Kommunstyrelsen får i 

uppdrag att kontakta ägarna till Handelsområdet i Håby för att 

undersöka möjligheten till ett kommunalt köp av marken”. 

Området (fastigheten Håby-Lycke 1:53 m. fl.) (del resp. hela) har 

detaljplanelagt vid tre tillfällen. Planer har antagits oktober 2000, 

februari 2008 och februari 2014. 

Syftet med planerna har i samtliga fall varit handel. Nästan all mark 

inom planområde ägs av Stora Blå Fastighets AB. Två bostadsfastigheter 

är i privat ägo. 

Fastigheten Håby-Lycke 1:53 har legat ute för försäljning genom 

mäklare med ”prisförslaget” 30 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2019-08-19, § 97 

Tjänsteskrivelse, 2019-07-16 

Motion från Göran Nyberg (L), inkommen 2019-04-15 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.   

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 

Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
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§ 124 Dnr 2018-000415  

Svar på medborgarförslag att rusta upp tennisbanorna 

i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Mathias Grundberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att 

tennisbanorna i Munkedal rustas upp. 

 

Det finns tennisbanor på två platser i Munkedal. 

Banorna vid Åtorp är i privat ägo och för eventuell upprustning av dessa 

kan anläggningsbidrag sökas hos kultur- och fritidsnämnden samt 

stiftelser etc. Denna upprustning får ske av ägaren eller av förening. 

Banorna på Kungsmarksområdet är kommunens. Ingen avgift tas ut för 

nyttjandet av de kommunala tennisbanorna. 

För Kungsmarksområdet pågår en utredning om att bygga ny förskola 

och skola samt anlägga en Multihall/bollhall. Om det beslutas om en 

Multihall/bollhall kommer området där tennisbanorna ligger att beröras. 

Banorna kommer då att tas bort eller flyttas. Att vidta åtgärder innan 

beslut om inriktning fattats är inte lämpligt. När beslut fattats om 

Multihall/bollhall anpassas eventuella åtgärder efter detta beslut. 

 

Kommunstyrelsen har 2019-01-14 beslutat att överlämna ärendet till 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

På kort sikt behövs nya nät köpas in, linjer målas, gräs bekämpas/asfalt 

tätas, nätens sträckfunktion ses över samt en stötta gjutas om (kostn. 

ca 50 tkr). På längre sikt bör stolpar och nät runt banorna förnyas 

(kostn. 300 tkr) samt asfalten läggas (kostn 250 tkr) om.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2019-08-19, § 98 

Tjänsteskrivelse 2019-07-16 

Kartor 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.   

 

Yrkande 

M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 

Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 

samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
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§ 98    Dnr: SBN 2019–25 
 
Medborgarförslag-upprustning av tennisbanor 
 
Mathias Grundberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanorna i 
Munkedal rustas upp. 
 
Det finns tennisbanor på två platser i Munkedal.  

- Banorna vid Åtorp är i privat ägo och för eventuell upprustning av dessa kan 
anläggningsbidrag sökas hos bl a Kultur och Fritid samt stiftelser etc. Denna 
upprustning får ske av ägaren eller av förening. 

- Banorna på Kungsmarksområdet är kommunens. Ingen avgift tas ut för 
nyttjandet av de kommunala tennisbanorna. 

 
För Kungsmarksområdet pågår en utredning om att bygga ny förskola och skola 
samt anlägga en Multihall/bollhall. Om det beslutas om en Multihall/bollhall kommer 
området där tennisbanorna ligger att beröras. Banorna kommer då att tas bort eller 
flyttas. Att vidta åtgärder innan beslut om inriktning fattats är inte lämpligt. Når 
beslut fattats om Multihall/bollhall anpassas eventuella åtgärder efter detta beslut. 
 
Kommunstyrelsen har 190114 beslutat att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
På kort sikt behövs nya nät köpas in, linjer målas, gräs bekämpas/asfalt tätas, 
nätens sträckfunktion ses över samt en stötta gjutas om (kostn ca 50 tkr). På 
längre sikt bör stolpar och nät runt banorna förnyas (kostn 300 tkr) samt asfalten 
läggas (kostn 250 tkr) om.   
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; samhällsbyggnadschef, fastighetschef, 2019-07-16 
Kartor 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Beslut 

 
 Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att anlägga ny tennisbana inom Kommunen. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 8    Dnr: KS 2019-129  
  
Val till nämndemän för perioden 2020-2023 
 
Innevarande mandatperiod går ut för samtliga nämndemän den 31 december 2019. 
Antalet nämndemän inom Uddevalla tingsrätts domsaga fördelas utifrån kommunernas 
folkmängd. För Munkedal kommun innebär det att fem (5) nämndemän ska väljas. 
 
Uddevalla tingsrätt behöver senast den 1 oktober besked om vilka som valts till nämn-
demän. Personnummer, efternamn och tilltalsnamn, mobiltelefonnummer och  
e-postadress ska lämnas in till tingsrätten. Uppgifter om vilket parti som nominerat 
nämndemännen ska inte lämnas in. 
 
De som nominerats är: 
Camilla Espenkrona 
Nina Isenheim 
Leif Karlsson 
Mona Nilsson 
Louise Skaarnes 
Christoffer Wallin 
Karin Blomstrand 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samtliga nominerade och finner att valberedningen 
föreslår Camilla Espenkrona, Leif Karlsson, Mona Nilsson, Louise Skaarnes och Karin 
Blomstrand som nämndemän för Munkedals kommun. 
 
Yrkande 
 
Christoffer Wallin (SD): Christoffer Wallin som nämndeman istället för Louise Skaar-
nes. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Då det är personval gäller sluten omröstning enligt 
KL 5 kap. 54 §. 
 
Biträdande valförrättare 
 
Karin Blomstrand (L) biträder ordförande som valförrättare. 
 
Omröstning 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar. Antalet avgivna röster är 5 st. 
 
Omröstningsresultat 
 
De avgivna rösterna granskas. 4 röster är giltiga. 1 är blank. 
 
Louise Skaarnes, 3 röster. 
Christoffer Wallin, 1 röster. 
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Forts § 8 
 
Valberedningens förslag till beslut 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att välja Camilla Espenkrona,  

Leif Karlsson, Mona Nilsson, Louise Skaarnes och Karin Blomstrand som nämn-
demän för Munkedals kommun för perioden 2020-2023. 

 
  Begärda personuppgifter skickas till Uddevalla Tingsrätt i samband med expediering. 
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§ 7    Dnr: KS 2018-573  
 
Ändring av inkallelseordning för ersättare 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 128 om inkallelseordning för ersättare. 
 
Liberalerna inkom 2019-08-28 med begäran om förändring av inkallelseordning gäl-
lande ersättare. 
 
Yrkande 
 
Karin Blomstrand (L): Inkallelseordning för ersättare för L ska vara: L, M. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och finner att valbe-
redningen antar yrkandet. 

 
Valberedningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra inkallelseordningen gällande ersättare för 
ledamot tillhörande Liberalerna till: L, M. 
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    Munkedal 20190828 

 

 

Liberalerna i Munkedal önskar ändra inkallelseordningen till nämnder och 
styrelser. 

 

Vi önskar att denna fråga lyfts på Valberedningens möte 20180903 

 

 

 

 

För Liberalerna i Munkedal 

 

Karin Blomstrand 
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§ 6    Dnr: KS 2018-447  
  
 
Val till kommunala förtroendemannauppdrag 
 
Sven-Arne Thorstensson (M) inkom 2019-06-17 med en avsägelse gällande samtliga 
politiska uppdrag i Munkedals kommun. 
 
Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, vice 
ordförande i valnämnden, ersättare i styrelsen för Munkbo AB, ersättare i styrelsen för 
Munkedal Vatten AB samt ledamot i Munkedals hemvärns förtroendenämnd. 
 
Bo Ericson (SD) inkom 2019-08-23 med avsägelse gällande uppdraget som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Jennie Olsson (S) inkom 2019-08-29 med avsägelse gällande uppdraget som ersättare 
i styrelsen för Munkbo AB. 
 
Fullmäktige har att förrätta val gällande ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 
 
Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Ulla Gustafsson (M) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  
Henrik Palm (M) som vice ordförande i valnämnden. Camilla Svensson (M) som ersät-
tare i styrelsen för Munkbo AB. Jimmy Grenander (M) som ersättare i styrelsen för 
Munkedal Vatten AB. Ann-Sofie Alm (M) som ledamot i Munkedals hemvärns förtroen-
denämnd. 
 
Christoffer Wallin (SD): Anders Persson (SD) som ledamot i  
samhällsbyggnadsnämnden. Bo Ericson (SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämn-
den. 
 
Per-Arne Brink (S): Per-Arne Brink (S) som ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 
 
Valberedningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja Ulla 
Gustafsson (M) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja Henrik 

Palm (M) som vice ordförande i valnämnden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja Ca-
milla Svensson (M) som ersättare i styrelsen för Munkbo AB. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja Jimmy 

Grenander (M) som ersättare i styrelsen för Munkedal Vatten AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sven-Arne Thorstensson (M) välja Ann-
Sofie Alm (M) som ledamot i Munkedals hemvärns förtroendenämnd. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Bo Ericson (SD) välja Anders Persson 

(SD) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Forts § 6 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Anders Persson (SD) välja Bo Ericson 
(SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Jennie Olsson (S) välja Per-Arne Brink 
(S) som ersättare i styrelsen för Munkbo AB
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