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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 26 november 2018, kl. 09.00 
 

Beslutande Åsa Karlsson (S) ordförande 
 Maria Sundell (S)  
 Karl-Anders Andersson (C) 
 Ann-Sofie Alm (M) 
 Matheus Enholm (SD) 
  
Utses att justera Ann-Sofie Alm (M) 
  
Justeringens 
plats och tid 

Kommunhuset Forum måndagen den 26 november 2018, kl. 16.00 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 219-245 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Åsa Karlsson (S) 

 
Justerande 

 

 
…………………………………………………………. 
Ann-Sofie Alm (M) 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 219 
 
Förändring av föredragningslistan 
 
Två ärenden tillkommer; Ändring av ramavtal för fastigheten Torreby 3:162, 
Torreby Stallet, dnr: KS 2007-140 samt Ombyggnadsåtgärder 
Utvecklingscentrum. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 
föredragningslistan enligt tillägg ovan.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 220    Dnr: KS 2018-520 
 
Förfrågningsunderlag ombyggnation Allégården 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har projekterat och tagit fram ett förfrågningsunderlag för 
ombyggnad av del av Allégården till 6 lägenheter för boende.  
Som optioner (möjliga tillval) finns ombyggnad av källaren samt ”teknisk 
utrustning”.  
Denna ombyggnad är en del av det strukturbeslut som kommunfullmäktige tagit.  
 
Upphandlingen avser en totalentreprenad. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. 
Förfrågningsunderlag gällande ombyggnation Allégården delades vid bordet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förfrågningsunderlag för 
upphandling av Ombyggnation Allégården. 

 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förfrågningsunderlag för 
upphandling av Ombyggnation Allégården. 

 
 
Beslut fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2017-
02-22 § 23, punkt 2.5.2.2. 
 
 
Expediering 
Sektor samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 221    Dnr: KS 2018-461 
 
Förfrågningsunderlag hantverkstjänster bygg 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun upphandlar hantverkartjänster inom kategorin bygg för 
ramavtal.  
Förfrågningsunderlag beräknas kunna annonseras snarast möjligt efter att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antagit det. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. 
Förfrågningsunderlag gällande hantverkstjänster bygg delades vid bordet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag 
för upphandling av Hantverkartjänster bygg. 

 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förfrågningsunderlag 
för upphandling av Hantverkartjänster bygg. 

 
 
Beslut fattat med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2017-
02-22 § 23, punkt 2.5.2.2. 
 
 
Expediering 
Sektor samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 222   Dnr: KS 2007-140 
 
Ändring av ramavtal för fastigheten Torreby 3:162, Torreby Stallet 
 
Sammanfattning 
 
Torreby Fastighets AB har genom Susanne Borkmann inkommit med en begäran 
om förlängning av avtal. 
 
Kommunstyrelsen godkände 2007-08-15 en försäljning av kommunal mark till 
Torreby Fastighets AB. Försäljningen var tidsmässigt villkorat. 2007-11-14 
godkände kommunstyrelsen ramavtal med Bolaget. Kommunstyrelsen har 2009-
08-19, 2011-02-16, 2012-12-12, 2014-11-12 och 2016-12-14 godkänt en 
förlängning av avtalet.  
Ett förslag till kompletterande ramavtal har upprättats där den planerade 
verksamheten ska ha påbörjats senast 2020-12-31. 
 
Beredning 
 
Kommunfullmäktige 2013-02-28, § 4. Skrivelse med begäran om förlängning, 
daterad 2018-10-26. Karta över området. Sektorchefen och kommundirektörens 
tjänsteskrivelse 2018-11-22.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat komplement till 
ramavtal daterat 2016-11-08 med Torreby Fastighets AB avseende 
Torreby 3:162. 
 

 Kommunstyrelsen informerar Torreby Fastighets AB om att ytterligare 
förlängning av avtalet troligtvis inte kommer att godkännas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat komplement till 
ramavtal daterat 2016-11-08 med Torreby Fastighets AB avseende 
Torreby 3:162. 
 

 Kommunstyrelsen informerar Torreby Fastighets AB om att ytterligare 
förlängning av avtalet troligtvis inte kommer att godkännas. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 223   Dnr: KS 2018-197    
 
Detaljbudget 2019 – Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har kompletterat budget 2019 med att verkställa de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner 
och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen har fördelats ut på förvaltningens avdelningar och är 
justerad med kompensation centralt för tim/OB-ersättning 2019 och löneökning, 
organisationsförändringar samt minskat kommunstyrelsens förfogandepost för 
att finansiera tagna beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Organisationsförändringar som gäller från och med 2019 innebär att 
bemanningsenheten flyttas från personalavdelningen till välfärdsnämndens 
förvaltning samt att lönenämnden upphör och löneavdelningen blir en del av 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1 500 tkr för 2019, 2 050 tkr för 2020 samt 
550 tkr för 2021. 
 
Kommunstyrelsen har brutit ner verksamhetsmålen med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-13. Detaljbudget 2019 för 
kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 224   Dnr: KS 2018-200    
 
Detaljbudget 2019 – Välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Välfärdsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut om ramar som 
kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner och 
aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/ob 
ersättning 2019 och löneökning. 
 
För att individ- och familjeomsorgen ska uppnå budgetbalans ges ett tillägg om 6 
mnkr. 
I och med en organisationsförändring där bemanningsenheten från och med 
2019 flyttas från personalavdelningen till välfärdsnämndens förvaltning, blir det 
en ramökning med 3,1 mnkr. Bemanningsenheten kommer endast omfatta 
välfärdsnämndens verksamheter. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1 mnkr för 2019.  
 
Välfärdsnämnden har brutit ner 6 verksamhetsmål med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Detaljbudget 
2019 för Välfärdsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
avdelning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 225   Dnr: KS 2018-201    
 
Detaljbudget 2019 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner 
och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Den ekonomiska ramen är justerad med kompensation centralt för tim/ob 
ersättning 2019 och löneökning samt omorganiseringar. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ner 13 verksamhetsmål med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter i förvaltningen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Detaljbudget 
2019 för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av ramar 
per enhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av ramar 
per enhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 226   Dnr: KS 2018-198    
 
Detaljbudget 2019 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut 
om ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat 
verksamhetsplaner och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Nämnden har blivit tilldelad 3 064 tkr i resursfördelning på grund av utökade 
volymer samt modulkostnader 1 200 tkr. Den ekonomiska ramen är justerad 
med kompensation centralt för tim/ob ersättning 2019 och löneökning. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 och 2,0 mnkr för 2020. 
Hänsyn är inte taget till den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har brutit ner 5 verksamhetsmål med indikatorer 
i verksamhetsplaner och aktiviteter.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Detaljbudget 
2019 för Barn och utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 227   Dnr: KS 2018-199    
 
Detaljbudget 2019 – Kultur och fritidsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget 2019 har kompletterats med de beslut om 
ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt upprättat verksamhetsplaner 
och aktiviteter utifrån satta verksamhetsmål och mått. 
 
Nämnden har tilldelats 2 850 tkr för Kulturskola samt även fått utökning av ram 
på 240 tkr för föreningsbidrag. Den ekonomiska ramen är justerad med 
kompensation centralt för tim/ob ersättning 2019 och löneökning. 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 250 tkr för 2019 och 200 tkr för 2020. Hänsyn 
är inte taget till den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har brutit ner 5 verksamhetsmål med indikatorer i 
verksamhetsplaner och aktiviteter.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-16. Detaljbudget 
2019 för Kultur och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fördelning av ramar per 
verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplaner. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 228   Dnr: KS 2017-295    
 
Uppföljning intern kontroll 2018 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska 
kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
För 2018 har internkontrollplaner antagits för respektive sektor inom 
kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen har även noterat planer för: 

 Byggnadsnämnd  
 Lönenämnd (LNSML)  
 It nämnd (ITSML)  
 Miljönämnd (ITSML)  
 Munkbo AB 
 Räddningstjänst 
 Västvatten AB 

 
Återrapporter har nu upprättats för varje internkontrollplan.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-29. Uppföljning 
av internkontrollplan 2018 för respektive sektor inom kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, lönenämnden, IT-nämnden, miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Munkbo AB, Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän och Västvatten 
AB. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2018  

 
 Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av 

internkontrollarbetet 2018.  
 
 Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering 

av internkontrollarbetet 2018. (Lönenämnden, IT-nämnden och 
Miljönämnden) 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 228 
 

 Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2018. (Munkbo AB, Västvatten AB, 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän). 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 
internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2018  

 
 Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av 

internkontrollarbetet 2018.  
 
 Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering 

av internkontrollarbetet 2018. (Lönenämnden, IT-nämnden och 
Miljönämnden) 

 

 Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2018. (Munkbo AB, Västvatten AB, 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän). 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 229   Dnr: KS 2018-386    
 
Kontrollplan 2019 – Välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas 
upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för välfärdsnämndens 
verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalys.  
Sammanlagt har tre kontrollområden föreslagits. 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.  
 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-09. 
Internkontrollplan 2019 för välfärdsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Välfärdsnämndens verksamhet 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Välfärdsnämndens internkontrollplan 
2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Välfärdsnämndens verksamhet 2019 med tillägget 
att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som kontrollområde. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 230   Dnr: KS 2018-387    
 
Kontrollplan 2019 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följs upp. 
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för barn och 
utbildningsnämndens verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och 
väsentlighetsanalys. Sammanlagt har 3 kontrollområden föreslagits. 
 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-14. 
Internkontrollplan 2019 för barn och utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för barn och utbildningsnämndens verksamhet 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Barn och utbildningsnämndens 
internkontrollplan 2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Barn och utbildningsnämndens verksamhet 2019 
med tillägget att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som 
kontrollområde. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 231   Dnr: KS 2018-388    
 
Kontrollplan 2019 – Kultur och fritidsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas 
upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kultur och 
fritidsnämndens verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och 
väsentlighetsanalys/bedömning.  
Sammanlagt har två kontrollområden föreslagits. 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-14. 
Internkontrollplan 2019 för kultur och fritidsnämnden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för kultur och fritidsnämndens verksamhet 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Kultur och fritidsnämndens 
internkontrollplan 2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan för Kultur och fritidsnämndens verksamhet 2019 med 
tillägget att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som 
kontrollområde. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 232   Dnr: KS 2018-390    
 
Kontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. 
I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas 
upp. Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. 
 
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för kommunstyrelsens egna 
verksamhet avseende 2019 utifrån en risk och väsentlighetsanalysbedömning.  
Sammanlagt har tio kontrollområden föreslagits. 
 
Förvaltningschefen rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.  
 
Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 

 
Rapportering av genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till 
kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen.  
 
Från och med 2019 kommer kommunstyrelsens och nämndernas presidier 
träffas och avstämning kommer att ske av nämndernas godkända 
internkontrollplaner samt uppföljning. 
 
Kommunstyrelsen har utöver välfärdsnämnden, barn och utbildningsnämnden 
och kultur och fritidsnämnden noterat godkända planer 2019 för: 
 

 Miljönämnd (ITSML) 
 Räddningstjänst Mitt Bohuslän 
 Västvatten AB 

 
Kommunstyrelsen noterar att följande inte har rapporterat in förslag till 
internkontrollplaner för 2019: 
 

 Munkbo AB 
 IT-samverkan i Lysekil 
 Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-25. 
Interkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen, miljönämnden i mellersta 
Bohuslän, Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän och Västvatten AB. 
 
 



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 232 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  
välfärdsnämndens, barn och utbildningsnämndens och kultur och 
fritidsnämndens verksamheter. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  
Räddningstjänsten mitt Bohusläns verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Västvatten AB:s verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Munkbo AB inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämnden inte inkommit 
med förslag till internkontrollplan för 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”Uppföljning av politiskt 
fattande beslut” som kontrollområde till Välfärdsnämndens internkontrollplan 
2019. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras tilläggsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens verksamhet med tillägget 
att Uppföljning av politiskt fattade beslut läggs till som kontrollområde. 

 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  

välfärdsnämndens, barn och utbildningsnämndens och kultur och 
fritidsnämndens verksamheter. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns verksamhet. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 232 
 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för  

Räddningstjänsten mitt Bohusläns verksamhet. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för 
Västvatten AB:s verksamhet. 
 

 
 Kommunstyrelsen noterar att IT-samverkan inte inkommit med förslag till 

internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Munkbo AB inte inkommit med förslag till 
internkontrollplan för 2019. 
 

 Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämnden inte inkommit 
med förslag till internkontrollplan för 2019. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 233   Dnr: KS 2018-472     
 
Försäljning av byggnad 16 på fastigheten Dingle 4:1 
 
Sammanfattning 
 
Företag har anmält intresse att förvärva förråd/maskinhall, hus 16, på 
fastigheten Dingle 4:1 (utvecklingscentrum). Den redovisade användningen för 
dessa företag är att etablera någon form av verksamhet i byggnaden. 
 
Hus 16 används inte för tillfället. Dinglegymnasiet har anmält intresse att i 
framtiden använda byggnaden inkl. viss mark för hästutbildning.  
Byggnaden är i dåligt skick. 
 
Om byggnaden (inkl. viss mark) säljs ska hus och mark styckas av och en ny 
fastighet bildas. Det innebär att det kommer in en part till som har rätt till 
synpunkter etc. på utvecklingsprojekt inom området. Det kan också bli 
verksamheter som inte stämmer överens med kommunens inriktning för 
området. 
 
Förvaltningen avråder från försäljning. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-22. Karta över 
området. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja hus 16 på Dingle 4:1 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja hus 16 på Dingle 4:1 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 234   Dnr: KS 2018-434    
 
Preliminär sammanträdesplan 2019 
 
Sammanfattning 
 
Föreslagen sammanträdesplan 2019 är till stor del upplagd för att säkra 
tidsplanen för kommunens budgetprocess.  
 
Ledamöter i respektive nämnd väljs först den 13 december av 
kommunfullmäktige och är därför inte valda när förslag till sammanträdesplan 
upprättas.  
Kommunstyrelsen och respektive nämnden ska fastställa sin sammanträdesplan 
2019 på första sammanträdet 2019. 
 
Planen är därför är upplagd på ett sådant sätt att en ledamot kan ha uppdrag i 
fler nämnder och ändå ha möjlighet att delta i samtliga möten.  
 
Om beslut om att inrätta ett utskott under välfärdsnämnden för hantering av 
individärenden finns även en mötesplan upprättad som fungerar i förhållande till 
Välfärdsnämndens möten, för de ärenden som enligt lag inte kan delegeras. 
 
Förslag till sammanträdesplan 2019: 
 
Kommunstyrelsen: 10 möten 
Måndagar 14/1, 11/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 9/9, 14/10, 11/11, 9/12 
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 10 möten 
tis 22/1, tis 19/2, tis 19/3, mån 15/4, tis 21/5, mån 17/6, tis 20/8, ons 25/9,  
tis 12/11, tis 10/12 
 
Barn och utbildningsnämnden: 10 möten 
tis 15/1, ons 13/2, tis 12/3, ons 17/4, ons 15/5, tis 11/6, tis 17/9, tis 22/10,  
tis 19/11, tis 17/12 
 
Kultur och fritidsnämnden: 8 möten 
ons 23/1, tor 20/2, tis 2/4, tis 7/5, mån 3/6, ons 11/9, tor 14/11, tor 12/12 
 
Välfärdsnämnden: 10 möten 
tor 10/1, tor 21/2, tor 21/3, tor 25/4, tor 23/5, ons 19/6, tor 19/9, tor 24/10,  
tor 21/11, ons 18/12  
 
Om utskott inrättas: Välfärdsnämndens utskott: 11 möten 
tor 24/1, tor 7/2, tor 7/3, tor 11/4, tor 9/5, ons 5/6, tor 15/8, tor 5/9, tor 
10/10, tor 7/11, tor 5/12. 
 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-30. 
Sammanträdesplan 2019 samt bilaga. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 234 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta preliminära sammanträdestider 2019 
för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn och 
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden, välfärdsnämnden samt 
välfärdsnämndens utskott att gälla fram tills dess respektive nämnd vid 
sitt första sammanträde i januari 2019 antagit sin sammanträdesplan.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta preliminära sammanträdestider 2019 
för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, barn och 
utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden, välfärdsnämnden samt 
välfärdsnämndens utskott att gälla fram tills dess respektive nämnd vid 
sitt första sammanträde i januari 2019 antagit sin sammanträdesplan.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 235   Dnr: KS 2018-511    
 
Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda 
fritidshem och fristående skolor för år 2019 
 
Sammanfattning 
 
I skollagen finns regler för beräkning av bidrag till fristående skolor, enskilda 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser.  
 
Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter 
i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande 
mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  
Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet som kommunen 
själv bedriver.  
 
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till 
att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-12. Bilaga till 
beslut om bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda 
fritidshem och fristående skolor för år 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 
2019 utgår med 109 816 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 93 275 
kr/barn och för fritidshem med 31 519 kr/barn. Skolpengen utgår med 61 
114 kr/elev för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för 
årskurs 7-9 med 91 995 kr/elev. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Skorpans djur- och naturförskola. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
93 275 kr/barn till Ekolek Barnomsorg. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Stiftelsen Nordens Ark – Djur- och skurförskolan. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Ulna AB, Uddevalla. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 235 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Orust Montessori. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 

109 816 kr/barn till Matildaskolan, Uddevalla. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
fritidshem med 31 519 kr/barn och skolpeng med 61 114 kr/elev för 
förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 91 995 kr/elev till Fridaskolorna AB. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 
2019 utgår med 109 816 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 93 275 
kr/barn och för fritidshem med 31 519 kr/barn. Skolpengen utgår med 61 
114 kr/elev för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för 
årskurs 7-9 med 91 995 kr/elev. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Skorpans djur- och naturförskola. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
93 275 kr/barn till Ekolek Barnomsorg. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Stiftelsen Nordens Ark – Djur- och skurförskolan. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Ulna AB, Uddevalla. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 

109 816 kr/barn till Orust Montessori. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 
109 816 kr/barn till Matildaskolan, Uddevalla. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för år 2019 utgår med 

fritidshem med 31 519 kr/barn och skolpeng med 61 114 kr/elev för 
förskoleklass, för årskurs 1-6 med 83 163 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 91 995 kr/elev till Fridaskolorna AB. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 236   Dnr: KS 2018-314    
 
Yttrande – Strategisk plan för Position Väst 
 
Sammanfattning 
 
Det har upprättats ett ”Förslag till strategisk plan för Position väst” för perioden 
2019 till 2024. Kommunerna har fått den på remiss från Fyrbodals 
kommunförbund. Den strategiska planen lägger stark tonvikt på nya etableringar 
och investeringar som kommer utanför delregionen.  
 
Synpunkter 
Munkedals kommun anser att det är av gemensamt intresse att befintliga 
företagens etablerings och investeringsvilja också är ett delregionalt intresse 
och Position väst med sin kompetens och sina nätverk är en viktig part i det 
arbetet. 
Munkedals kommun önskar att Position väst i planen tar hänsyn till en ökad 
interaktion mellan Position väst och kommunerna så att potentialen i 
kommunerna avseende lokal etablering och investering också ses som en 
gemensam möjlighet för tillväxt i delregionen.  
 
Beredning 
 
Näringslivsutvecklarens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-07. 
Förslag till strategisk plan för Position Väst – det gemensamma 
företagsetablerings- och investeringsfrämjande arbetet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter 
och antar svaret som sitt eget. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter 
och antar svaret som sitt eget. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 237   Dnr: KS 2018-532    
 
Åtgärder för att uppnå en likvärdig skola 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att befintlig skolstruktur beträffande 
skolornas placering behålls. Kommunfullmäktige gav även kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram kriterier för en skola som är likvärdig och ger eleverna 
utbildning med kvalitet.  
 
Därefter tillsattes en parlamentarisk referensgrupp där även representanter från 
verksamheterna inom Barn-och utbildning har ingått. Under hösten 2017 och 
våren 2018 har gruppen regelbundet träffats och tagit del av lagar, forskning, 
statistik, jämförelsetal m.m. Skolinspektionens tillsyn har varit vägledande som 
en nulägesbeskrivning. Skolgruppen medverkade även under Kommunstyrelsens 
dialogdag med Barn-och utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Inventeringen av framgångsfaktorer för att höja måluppfyllelsen hos eleverna 
utmynnade i 24 förslag till förbättringsåtgärder. 
 
I en prioriteringsomgång utkristalliserades fem förslag till åtgärder enligt 
följande: 
 
1. Höja lärartätheten på grundskolorna  
2. Fokusera på insatser i de lägre åldrarna, förskola och lågstadiet bl.a. genom 
att minska barngruppernas storlek inom förskolorna 
3. Förstärka med annan profession för att stödja chefer och lärare 
4. Digital utveckling 
5. Utveckla lärcentra samt förstärka inom Studie-och yrkesvägledning för alla 
elever. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-14.  
Bilaga 1 – åtgärder för att uppnå en likvärdig skola och ge eleverna en utbildning 
med kvalitet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner åtgärder för att höja måluppfyllelsen, 
utbildningens kvalitet och likvärdighet.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner åtgärder för att höja måluppfyllelsen, 
utbildningens kvalitet och likvärdighet.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 238   Dnr: KS 2018-533    
 
Initiativärende av Rolf Jacobsson (KD) gällande återtagande av 
delegation 
 
Sammanfattning 
 
Rolf Jacobsson (KD) initierade 2018-11-13 ärende gällande återtagande av 
delegation. 
 
Rolf Jacobsson (KD) yrkar på att delegationspunkt 2.4.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning 2018-02-22, § 23 återtas och att ärende om beslut gällande 
avgångsvederlag för kommunchefen (kommundirektören) istället ska tas av 
kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
 
Ann-Sofie Alm (M): Avslag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkande om återtagande av 
delegation till personalutskottet gällande avgångsvederlag till 
kommundirektören. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 239   Dnr: KS 2018-437    
 
Antagande av detaljplan för Vässje 1:19 med flera. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för en bredare användning 
av fastigheten eftersom kommunen har upphört med äldreomsorg i byggnaden. 
Kommunens avsikt är att sälja fastigheten när detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-01 § 117, att återremittera 
planförslaget till byggnadsnämnden för att komplettera detaljplanen med 
centrumverksamhet för att ge ett bredare användningsområde. 
Samhällsbyggnadssektorn har kompletterat plankartan och planbeskrivningen 
med centrumverksamhet (C) samt justerat granskningsutlåtandet. Planförslaget 
möjliggör för bostäder, kontor och centrumverksamhet. 
 
Planhandlingarna behöver inte skickas ut på ny granskning då kraven för kontor 
(K) och centrumverksamhet (C) är likvärdigt. Eftersom att planen möjliggör för 
bostäder (B) har de högsta kraven på buller, geoteknik etc. redan ställts. 
 
Beredning 
 
Byggnadsnämnden 2018-11-07, § 67. Detaljplan för fastigheten Vässje 1:19 m 
fl. (Vässje 1:89). 
 
Byggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för ändring och utvidgning 
av Byggnadsplan för fastigheten Vässje 1:19 m fl. (Vässje 1:89), daterad 
2018-10-17. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för ändring och utvidgning 
av Byggnadsplan för fastigheten Vässje 1:19 m fl. (Vässje 1:89), daterad 
2018-10-17. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 240   Dnr: KS 2018-404    
 
Digital agenda SML 
 
Sammanfattning 
 
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till gemensam Digital Agenda för 
SML-kommunerna. Förslaget har tagits fram på uppdrag av kommuncheferna 
och i samverkan med ISG (IT samverkansgrupp inom SML) samt SML-IT. Vidare 
har gjorts intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda 
förvaltningar inom SML. Syftet med den Digitala Agendan är att beskriva 
kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering.  
 
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en 
effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till 
att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i 
kommunen.  
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få 
tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som 
kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och 
att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver 
kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.  
 
SML:s digitala agenda ska bidra till en: 

 enklare vardag för privatpersoner och företag  
 smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet  
 högre kvalité och effektivitet i verksamheten  

 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19. 
Förslag till Digital Agenda 2019-2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2022.  
 

Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): ändring att Digital Agenda sträcker 
sig ett år över mandatperioden, till och med 2023. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras ändringsyrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2023.  
  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 241   Dnr: KS 2018-370    
 
Svar på motion om inköp av lokalt producerade livsmedel 
 
Sammanfattning 
 
Kristdemokraterna i Munkedal vill att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheterna för förvaltningen att prioritera inköp av lokalt 
producerat livsmedel. 
 
Ett av Kommunfullmäktiges mål för 2016 och 2017 var ”ökat inköp av lokala 
livsmedel”. För 2018 finns inte detta mål men kostenheten fortsätter det 
påbörjade arbetet. En utredning för att snabba upp detta arbete välkomnas. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-23. Motion från 
Kristdemokraterna om inköp av lokalt producerade livsmedel. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 242   Dnr: KS 2018-408    
 
Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas 
 
Sammanfattning 
 
Jennet Redjepova, Hedekas med flera föreslår i ett medborgarförslag att 
lekplatsen i anslutning till Daliavägen rustas upp och anpassas till yngre barn. 
 
Det finns tre lekplatser i Hedekas – skolan, förskolan och Daliavägen. 
Lekplatserna på skolan och förskolan har rustats upp och är tillgängliga för 
allmänheten på ”icke verksamhetstid”, dvs kvällar, helger och i vissa fall lov. 
 
Lekplatsen på Daliavägen är sliten och ska enligt förvaltningens planer rustas 
upp med nya lekredskap etc. under våren 2019. Lekplatsen kommer då att 
utformas som en lekplats för de mindre barnen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-07. 
Medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 243   Dnr: KS 2018-350    
 
Svar på medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön 
 
Sammanfattning 
 
Therese Karlsson, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att det satsas 
mer på cykelvägar i kommunen. Som exempel nämns behov av cykelväg längs 
gamla E6an från Svarteborg norrut förbi Alnässjön. 
 
Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-vägar. 
Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och 
Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och Trafikverket 
tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen för att allmänt 
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (2019?). Trafikverket 
byggde (2017) om genomfarten i Hällevadsholm så att en rejäl förbättring av 
trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder förutsättningarna för att anlägga en 
GC-väg ut till Gårvik. 
Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av GC-vägar. 
Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl trafikerade stråk. 
En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett samarbete med 
såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen är Trafikverkets och 
kommungränsen mot Tanum går i anslutning till sjön. Denna sträcka tillhör dock 
inte de mest prioriterade. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-17. 
Medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GC-
väg förbi Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar 
kommer att fortsätta. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GC-
väg förbi Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar 
kommer att fortsätta. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 244   Dnr:    
 
Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra 
kommunalt uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i 
Utvecklingscentrum ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att 
genomföra detta och samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 
2000 tkr. Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i 
byggnad 19 för ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från 
Pipfabriken och Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor 
del tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är 
dels anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om 
övervåningen från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet 
mm. Kostnaden bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för 
åtgärder i Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska 
fungera. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-26.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 
2000 tkr från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 244 
 
Protokollsanteckning 
 
Ann-Sofie Alm (M) återkommer i fullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 
2000 tkr från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 245       
 
Information kommundirektör 
 
Kommundirektören informerar om; 
 

- Dialog förd med handlarna i Munkedals tätort 
- Kommunallagens bestämmelse enligt 4 kap, 2 § om att den som fullgör 

ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha benämningen 
råd. 

- Presentation av ny nämndsekreterare 
 
Beslut 
 

 Arbetsutskottet noterar informationen 
 


