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§ 51 
 
Anmälan av nya medborgarförslag 
 
Signaturen ”Skattebetalare” inkom 2018-04-25 med ett medborgarförslag 
gällande fri kollektivtrafik för seniorer. 
 
Enligt reglerna för medborgarförslag ska namnförtydligande, adress och 
telefonnummer anges. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva medborgarförslaget då det inte 

uppfyller kraven för medborgarförslag. 

Expedieras 
Akten  
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§ 52 
 
Anmälan av nya motioner 
 
Ove Göransson (V) inkom 2018-05-29 med motion om gratis mensskydd. 
 
Ove Göransson (V) föredrar sin motion. 
 
Åsa Karlsson (S) inkom 2018-05-29 med motion om att införa rätten för 
fullmäktige att besluta om föräldraledighet för förtroendevald. 
 
Åsa Karlsson (S) föredrar sin motion. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 
Expedieras 
Kommundirektören 
Akten 
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§ 53    Dnr: KS 2017-439 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn av 
medborgarråden. 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-09-30 med motion om att, med anledning av 
den politiska omorganisationen, även se över Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF). 
 
Karin Blomstrand (L) framhåller i motionen att det i båda råden finns en 
omfattande kompetens som inte till fullo utnyttjas i frågor som rör äldre och 
funktionsnedsatta. 
 
Liberalerna yrkar att man i en översyn ska belysa; storlek och sammansättning 
av råden, vem som utser representanterna, vem som ska representera 
kommunen samt se över rådens arbetsordning i syfte att höja delaktighet och 
påverkansmöjligheten för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF) där 
representanter utses av funktionsnedsattas brukarorganisationer. 
 
Enligt arbetsordningarna är syftet med råden är att ha ett organ för samråd och 
ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för 
organisationerna och kommunen i frågor som rör brukarna. Råden ska vara 
referensorgan i frågor som rör funktionsnedsatta och/eller pensionärer. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 samarbetat med många 
kommuner och landsting för att utveckla system och metoder för att skapa 
delaktighet för medborgarna. 
 
I Munkedals kommun har man bland annat inrättat en fullmäktigeberedning, 
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former 
för medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor 
som rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också 
ge förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen. 
Beredningen ansvarar även för att föra ut frågor som fullmäktige beslutar för 
medborgardialog och förankring. 
 
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för 
Barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn.  
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frågor som rör dem. 
 
Ett steg för att kunna implementera Barnkonventionens intentioner i den 
kommunala beslutsprocessen är att skapa en struktur där barn och unga kan 
uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem. 
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Forts § 53 
 
Att genomföra en översyn av råden i syfte att höja delaktighet och 
påverkansmöjligheten för råden ligger helt i linje med kommunfullmäktiges 
intentioner om ökad medborgardialog. 
 
Beredning 
 
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-19. Motion av Karin 
Blomstrand (L) daterad 2017-09-30. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-
05, § 104. Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 116. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Yrkande 
 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
 
Expedieras 
Karin Blomstrand (L) 
Akten   
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§ 54    Dnr: KS 2018-192 
 
Avtalssamverkan IT-nämnd  
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att 
samverka inom IT-området. Munkedals kommunfullmäktige 
fattade beslut om samverkan 2011-11-24, § 74. Samverkan har skett genom att 
en gemensam nämnd samt driftorganisation för IT-frågor har inrättats från 
2012-01-01. Lysekils kommun är värdkommun för driftorganisationen.  
 
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell 
möjlighet till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i 
kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv 
för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta 
skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger 
nyttan. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens 
som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. 
Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa 
avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger 
också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden. 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.  
 
Beredning 
 
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 95. Kommunstyrelsen 2018-05-
16 § 107. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt 
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner; 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma IT-nämnden upphör 

2018-12-31, 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom IT-området 
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska 
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.  
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Forts § 54 
 
Beslut 
 
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt 
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner; 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma IT-nämnden upphör 

2018-12-31, 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom IT-området 
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska 
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.  

 
 
Expedieras 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Akten   
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§ 55    Dnr: KS 2018-193 
 
Avtalssamverkan Lönenämnd  
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att 
samverka inom löneområdet. Munkedals kommunfullmäktige 
fattade beslut om samverkan 2012-06-28, § 48. Samverkan har skett genom att 
en gemensam nämnd samt löneenhet har inrättats från 2013-01-01. Munkedals 
kommun är värdkommun för verksamheten.  
 
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell 
möjlighet till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i 
kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv 
för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta 
skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger 
nyttan. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens 
som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. 
Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa 
avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger 
också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden. 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 96. Kommunstyrelsen 2018-05-
16 § 108. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt 
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;   
 
 Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma lönenämnden upphör 

2018-12-31, 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet 
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska 
organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.  
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Forts § 55 
 
Beslut 
 
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt 
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;   
 
 Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma lönenämnden upphör 

2018-12-31, 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet 
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska 
organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.  

 
 
Expedieras 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Akten   
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§ 56    Dnr: KS 2018-168 
 
Policy för informationssäkerhet 
 
Sammanfattning 
 
SML-IT har utarbetat förslag till gemensam informationssäkerhetspolicy för 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Utgångspunkten är att information 
är av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter. Med utgångspunkt 
från policyn kan respektive kommun senare utarbeta riktlinjer och rutiner. 
 
IT-nämnden har vid sammanträde 2018-03-26, § 6, beslutat att föreslå 
respektive kommunfullmäktige att anta policyn. 
 
Beredning 
 
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-11. Beslut av IT-
nämnden 2018-03-26, § 6. Tjänsteskrivelse förvaltningschef och IT-chef, 2018-
03-15. Policy för informationssäkerhet för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 97. 
Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 109. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet. 
 
Expedieras 
SML-IT 
Administrativ chef 
Akten   
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§ 57    Dnr: KS 2018-17 
 
Förbundsordning Tolkförmedling Väst 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst skickade 2018-01-09 förslag till ny 
förbundsordning för samråd. 
Förändringarna gällde nya kommunallagen, inträdandet av nya medlemmar samt 
att förbundsdirektionen ges möjlighet att inrätta de organ som behövs för att 
bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. 
 
Munkedals kommun hade inget att erinra mot förslaget. 
 
Några ändrings-eller tilläggsförslag inkom till förbundet vad gällde formalia om 
vad en förbundsordning ska ange och en reviderad version har nu skickats ut för 
antagande av medlemskommunerna. 
 
Beredning 
 
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-20. Följebrev – 
Beslut om godkännande av ny förbundsordning i respektive kommunfullmäktige, 
daterat 2018-03-19. Beslut 2018-03-09 § 307 Direktionen Tolkförmedling Väst. 
Tjänsteutlåtande 2018-02-27 angående Förbundsordning. Förbundsordning 
Tolkförmedling Väst. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 98. 
Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 110. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst. 
 
 
Expedieras 
Tolkförmedling Väst 
Akten   



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

12(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-27 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 58    Dnr: KS 2018-194 
 
System för internhyra 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till internhyra för kommunala 
verksamhetsfastigheter. Systemet ska stimulera till effektivare lokalutnyttjande 
och energieffektivitet samtidigt som standarden på fastigheterna ska förbättras. 
 
Munkedals kommun tillämpade under åren 2005-2012 internhyresavtal. Dessa 
avtal gav inte de positiva effekter som var syftet. För närvarande används ett 
system där fastighetsenheten får ett anslag för drift och underhåll av 
fastigheterna vilket medför att lokaler är en ”fri nyttighet” för verksamheterna. 
 
Förutom ett system med internhyror, krävs en insikt att alla ska jobba mot 
samma mål – största koncernnyttan. Om koncernnytta är det som genomsyrar 
organisationen är det lättare att samordna lokalutnyttjande och få en effektivare 
lokalanvändning. 
 
Rätt internhyresmodell fungerar som ett decentraliserade budgetsystem, dvs 
verksamheterna själva prioriterar mellan olika typer av resurser och alla resurser 
måste då ha ett pris. Syftet är att skapa incitament för att utnyttja befintliga 
lokaler effektivt, för att inte efterfråga mer lokaler än nödvändigt samt hålla 
tillbaka krav på investeringar. Det handlar även om att tydliggöra kostnader.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. System för 
internhyra i Munkedals kommun, daterad 2018-04-04. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-03-05, § 99. Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 111. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner system för internhyra i Munkedals kommun.  
 
 Kommunfullmäktige beslutar att system för internhyra ska tillämpas från och 

med 1 januari 2019. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av system för internhyra ska 

redovisas till kommunstyrelsen i januari 2021. 
 
Yrkande 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med rättelse 
under rubriken Beskrivning av internhyressystemet, punkt 2: Upplåtelsetiden för 
egna lokaler är minst tio år med nio månaders uppsägning. 
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Forts § 58 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner system för internhyra i Munkedals kommun.  
 
 Kommunfullmäktige beslutar att system för internhyra ska tillämpas från och 

med 1 januari 2019. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av system för internhyra ska 

redovisas till kommunstyrelsen i januari 2021. 
 
 
Expedieras 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Akten   
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§ 59    Dnr: KS 2017-5 
 
Utökat anslag 2018 till Byggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Plan- och byggenheten inom samhällsbyggnadssektorn består av tre tjänster, 
två på bygglov och en på plan. 
Situationen är ansträngd, vilket innebär att tiden för att hantera en ansökan om 
bygglov är ovanligt lång i ett Munkedals perspektiv. Få anställda innebär också 
att verksamheten är sårbar, något som märks vid sjukdom eller uppsägning av 
tjänst. 
Att utöka antalet tjänster på bygglov vore ett sätt att förbättra arbetssituationen 
på enheten, korta handläggningstiderna samt göra verksamheten mindre sårbar. 
En ny tjänst kostar ca 650 tkr. Ungefär hälften bedöms kunna tas in i 
bygglovsavgifter etc. 
 
Beredning 
 
Beslut Byggnadsnämnden 2017-12-05 § 75. Sektorchefens tjänsteskrivelse 
2017-11-28. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 100. 
Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 112. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr 

per år för en ny tjänst på bygglov från och med 2018. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr 

per år för en ny tjänst på bygglov från och med 2018. 
 
 
Expedieras 
Byggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 60    Dnr: KS 2018-146 
 
Utbetalning av partistöd 2018 – Kristdemokraterna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Kristdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-29. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. Redovisning av 
erhållet lokalt partistöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 101. 
Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 113. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 2 9100 13650 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 60 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 2 9100 13650 

 
Expedieras 
Kristdemokraterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 61    Dnr: KS 2018-146 
 
Utbetalning av partistöd 2018 – Miljöpartiet 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Miljöpartiet de gröna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-
27. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. Redovisning av 
erhållet lokalt partistöd, inkommen 2018-03-27. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-03-05, § 102. Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 114. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet de gröna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 61 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet de gröna i Munkedal enligt följande: 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 

 
 
Expedieras 
Miljöpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 62    Dnr: KS 2018-146 
 
Utbetalning av partistöd 2018 – Vänsterpartiet 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Vänsterpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-26. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-15. Redovisning av 
erhållet lokalt partistöd, inkommen 2018-03-26. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-03-05, § 103. Kommunstyrelsen 2018-05-16 § 115. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 2 9100 13650 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 62 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 2 9100 13650 

 
 
Expedieras 
Vänsterpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 63   Dnr: KS 2018-254 
 
Delårsbokslut april 2018 Munkedals kommun  
 
Sammanfattning 
 
Helårsprognosen för kommunen 2018 redovisar ett resultat på 25,9 mnkr. 
Resultatet är 13,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr. 
 
Drift 
Nämnderna redovisar ett underskott mot budget med 12,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 12,7 mnkr. 
Kommunledningskontoret och sektor Samhällsbyggnad beräknar överskott 
medan både sektor Barn & Utbildning samt sektor Omsorg prognostiserar 
betydande underskott. 
 
Skatteprognosen för 2018 är positiv och visar på ett överskott på 3,2 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 20,9 mnkr. Dessa poster 
består av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme 
för volymförändringar (8,6 mnkr), överskott på kapitalkostnader (4,0 mnkr) 
samt överskott på reavinst (4,9 mnkr). 
 
En förstärkning av balansräkningen har skett under året med förbättrat eget 
kapital och högre värde tillgångarna.  
 
Investeringar 
Under perioden jan-april har det investerats för 6,5 mnkr. Kommunens totala 
årsförbrukning av investeringsutgifter beräknas uppgå till 48,3 mnkr. 
 
Måluppfyllelse 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är mycket positiva och 
kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning 
uppnåtts trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-28. 
Delårsrapport april 2018 Munkedals kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-05-30, § 120. Kommunstyrelsen 2018-06-13 § 134. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut 
januari-april 2018. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 63 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut 
januari-april 2018. 

 
 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Akten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 64    Dnr: KS 2018-260 
 
Avgift för laddare till elbilar samt avsättning av medel för utbyggnad av 
el-infrastruktur. 
 
Sammanfattning 
 
För att leva upp till Kommunfullmäktiges mål om miljövänliga bilar har frågan 
om laddning av elbilar dykt upp. Frågan är aktuell för såväl tjänstebilar som 
privatbilar.  
Med nuvarande ”motorvärmare” kan elbilar laddas under natten, dvs det är 
tillräckligt för poolbilar, som oftast är parkerade nattetid. 
 
Kommunens inriktning är att tjänstebilar i första hand ska drivas av el eller gas. 
Det ställer krav på vissa satsningar i infrastruktur och på medvetna 
upphandlingar. 
I kommunen finns en gasstation (Håby) och en laddstation (Håby). För att 
tjänsteelfordon ska fungera behövs laddstationer på de aktuella arbetsplatserna.  
 
För att kunna erbjuda relativa snabbladdare vid kommunhuset krävs uppsäkring, 
markarbeten samt laddstation. För fyra (4) laddplatser erfordras investeringar på 
ca 150 tkr. 
Kostnaden för övriga arbetsställen varierar efter storleken på markarbeten, ev. 
uppgradering av säkring etc. Detta har inte kostnadsberäknats. 
Med tio (10) års avskrivningstid för investeringen vid kommunhuset blir 
kostnaden 5000 kr per plats och år. Till detta kommer kostnaden för 
elförbrukning. 
 
För anställda med behov av plats för elladdare blir kostnaderna följande: 

- Laddstation 420 kr per månad 
- Reserverad p-plats 50 kr per månad 
- Elkostnad ca 2,50 kr per kWh (per arbetsdag) 
- Moms på beloppen ovan 120 kr per månad  
- TOTALT 590 kr per månad plus kostnaden för el 

 
Ska kommunen erbjuda anställda att hyra plats för laddning och ska platsen 
subventioneras? 
 
För vanlig motorvärmare är motsvarande kostnad: 

- Motorvärmare 100 kr per månad (för plats som hyrs hela året) 
- Reserverad p-plats 50 kr per månad 
- Elkostnad ca 50 kr per månad 
- Moms på beloppen ovan 50 kr  
- TOTALT 250 kr per månad 

 
Om kommunen väljer att subventionera dessa kostnader, kommer skatteverket 
att förmånsbeskatta subventionen. Med hänvisning till de höga kostnaderna bör 
elladdare endast installeras för tjänstefordon.   
 
För utbyggnad av el-infrastruktur bör 500 tkr avsättas varje år och prövas i 
budgetarbetet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 64 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 121. Kommunstyrelsen 2018-
06-13 § 135. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer avgifterna enligt följande: 
- hyra av plats inkl. motorvärmare 200 kr exkl. moms per månad. 

Minsta hyrestid är ett år. 
- hyra av plats 50 kr exkl. moms per månad 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr per år för utbyggnad av 

el-infrastruktur för elbilar i tjänsten från och med 2019. Platser upplåts 
inte för laddning av privata elbilar. 

 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer avgifterna enligt följande: 
- hyra av plats inkl. motorvärmare 200 kr exkl. moms per månad. 

Minsta hyrestid är ett år. 
- hyra av plats 50 kr exkl. moms per månad 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr per år för utbyggnad av 

el-infrastruktur för elbilar i tjänsten från och med 2019. Platser upplåts 
inte för laddning av privata elbilar. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadschefen 
Ekonomienheten 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 65    Dnr: KS 2018-163 
 
Policy för hantering av personuppgifter inom Munkedals kommuns 
verksamheter. 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 kommer EU-förordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) att 
träda i kraft. Förordningen ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL), 
och kommer att innebära att kommunens verksamheter måste bli än mer 
stringent och eftertänksam än tidigare när det gäller behandling av 
personuppgifter.  
Den kommer att påverka alla verksamheter och alla anställda i den mån man 
hanterar personuppgifter. Huvudansvaret för att det ska fungera ligger dock på 
de personuppgiftsansvariga, vilket i den kommunala sektorn är nämnderna. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-08. 
Policy för hantering av personuppgifter i Munkedals kommuns verksamheter, 
daterad 2018-05-08. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 122. 
Kommunstyrelsen 2018-06-13 § 136. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för 
personuppgiftsbehandlingar inom Munkedals kommuns verksamheter. 

 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för 
personuppgiftsbehandlingar inom Munkedals kommuns verksamheter. 

 
 
 
Expedieras 
Samordnare GDPR 
Akten   



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

26(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-27 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 66    Dnr: KS 2018-245 
 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda. 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommuns riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld 
mot förtroendevalda har delvis tagits fram utifrån den nationella handlingsplanen 
”Till det fria ordets försvar”, som bland annat tar fasta på att stöd till utsatta 
förtroendevalda måste kunna ges lokalt.  
 
Att kunna ge de förtroendevalda stöd på lokal nivå blir allt viktigare då de 
återkommande trygghetsundersökningarna för politiker visar på en ökande 
utsatthet. 
 
För att alla ska våga engagera sig politiskt är det mycket viktigt att man som 
förtroendevald känner att man kan få stöd och hjälp när man blir utsatt och att 
man har ett arbetssätt som minimerar risken att överhuvudtaget utsättas. 
 
Med dessa riktlinjer tar Munkedals kommun ett utökat ansvar för de 
förtroendevalda och tydliggör ansvarsfördelning, lokala rutiner och 
tillvägagångssätt för att förebygga och hantera oönskade händelser riktade mot 
förtroendevalda på grund av deras förtroendeuppdrag. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 123. Kommunstyrelsen 2018-
06-13 § 137. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda”. 

 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda”. 

 
 
Expedieras 
Ordförande i samtliga nämnder 
Gruppledare 
Säkerhetssamordnare 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 67    Dnr: KS 2018-148 
 
Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för hushållsavfall i 
Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 §44 att ” återremittera ärendet för en 
komplettering av konsekvensbeskrivning av hur många som kan ta del av 
tjänsten”. Rambo har inventerat kommunens 4530 fastigheter och konstaterar 
att 90 % av dessa kan få 4-fackshämtning, för 5 % erbjuds 2-fackshämtning och 
för 5 % gemensamma kärl. 
 
För 16 % krävs åtgärder på väg etc eller att kärlen flyttas fram till ”farbar” väg 
för att 4-fackshämtning ska fungera. Det innebär att 75 % av kommunens 
fastigheter kan få 4-fackshämtning utan att vidta några åtgärder. Flertalet av 
dessa åtgärder behöver vidtagas även med ”dagens” system. 
 
Lokala avfallsföreskrifter med nytt insamlingssystem som möjliggör 
fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar och tidningar via 
Hemsortering i 4-fackskärl beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-08.  
Medföljande taxeskiss visade då en taxenivå för ett helårhushåll på en samlad 
renhållningsavgift på 3 200 kr inkl moms. Taxeskissen baserades på 2015 års 
kostnadsnivå och Indexförändring sedan dess är ca 6 %. Det motsvarar 3 400 kr 
för 2019. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem, 
enligt denna föreslagna renhållningstaxa beräknas införas i Munkedals kommun 
från 2019-10-01. Fastighetsägarna kommer att under våren 2019 få information 
för val av insamlingssystem och abonnemang för sin fastighet.  
 
Rambo har under 2017 och i början av 2018 genomfört två 
upphandlingsomgångar av dels insamling av hushållsavfall med system 
Hemsortering i 4-fack och insamling av endast matavfall och restavfall. Båda 
upphandlingarna har avbrutits p.g.a. av bristande konkurrens och oacceptabla 
priser. 
 
Representanter för Munkedals kommun har, efter den senaste avbrutna 
upphandlingen, gett Rambo i uppdrag att ta fram förslag till Renhållningstaxa för 
Nytt Insamlingssystem via Hemsortering i 4-fack, där insamlingen sker i Rambo 
regi. Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, 
är framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils kommun. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsen 2018-06-13 § 139. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-
30, § 125. Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. 
Skrivelse med information från Rambo AB. Sektorchefen och kommundirektörens 
tjänsteskrivelse 2018-05-06. Kommunfullmäktige 2018-04-26, § 44. 
Kommunstyrelsen 2018-04-11 § 87. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-
27, § 74. Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-03-19. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 125. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Forts § 67 
 
Tjänsteskrivelse från Rambo AB, daterad 2018-03-19. Förslag till 
Renhållningstaxa för Munkedals kommun.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 
Munkedals kommun efter att det inskrivits och tydligt framgår att 
fastigheter som inte kan få fördelarna med ett fyrfackssystem inte ska 
taxeras med den högre taxan. 

 
 Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år 

justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, 
punkt 4.3. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att Renhållningstaxan gäller från och med 

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

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

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

 
Yrkande 
 
Matheus Enholm (SD): Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen 
Renhållningstaxa för Munkedals kommun efter att det inskrivits och tydligt 
framgår att kostnaden för de som ej kan få det nya 4-fackskärlet skall baseras 
på nu antagna taxor (2010-11-24 med justering/komplettering, 2012-02-09, 
2017-03-30 och 2017-11-23) och en gång per år justera taxan med avfallsindex. 
 
Jan Hognert (M), Olle Olsson (KD): Bifall till Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Regina Johansson (S), Karl-Anders Andersson (C), Ove Göransson (V), Hans-
Joachim Isenheim (MP), Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
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Forts § 67 
 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Bifall till Matheus Enholms (SD) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 20 
Nej-röster: 12 
 
Omröstningslistan bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen Renhållningstaxa för 
Munkedals kommun efter att det inskrivits och tydligt framgår att 
fastigheter som inte kan få fördelarna med ett fyrfackssystem inte ska 
taxeras med den högre taxan. 

 
 Kommunfullmäktige medger att Rambo får rätt till att en gång per år 

justera taxan med Avfallsindex A12:1MD, föreslagen Renhållningstaxa, 
punkt 4.3. 

 
 

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

 
 Kommunfullmäktige beslutar att gällande Renhållningstaxa för Munkedals 

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

 
 
Reservation 
 
SD-gruppen 
M-gruppen 
KD-gruppen 
 
Expedieras 
Rambo AB 
Samhällsbyggnadschefen 
Akten   



Omröstningslista kommunfullmäktige 2018-06-27 
 
§ 67 - Renhållningstaxa för nytt insamlingssystem för hushållsavfall i 
Munkedals kommun. 
 
Beslutande Omröstning 
 Ja Nej Avstår 
Åsa Karlsson (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Maria Sundell (S)  X   
Said Lundin (S) X   
Caritha Jacobsson (S)  X   
Håkan Bergqvist (S) Regina Johansson (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink(S) X   
Liza Kettil (S) X   
Leif Högberg (S) Yvonne Martinsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Helena Hansson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Birgitta Karlsson (C) Barbro Gustavsson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Ann-Sofie Alm (M)  X  
Christer Börjesson  X  
Jan Hognert (M)  X  
Bo Ericsson Ulla Gustafsson (M)  X  
Malin Corner (M)    
Camilla Espenkrona (M)  X  
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  
Matheus Enholm (SD)  X  
Per Nilsen (SD)  X  
Tony Hansson (SD)    
Christoffer Wallin (SD)  X  
Kasper Gustafsson (V) Irene Barfoot Ekelund (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Nina Andersson (KD)  X  
Inger Holgersson (KD) Olle Olsson (KD)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Christer Nilsson (C) ordförande X   

Summa 
 

20 
 

12 
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§ 68    Dnr: KS 2018-246 
 
Borgensavgift 2019 
 
Sammanfattning 
 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut 
marknadsmässiga borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den 
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att 
ekonomienheten bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till 
kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2018 besluta om storleken på 
borgensavgiften för 2019. Avgiften skall erläggas senast 31 mars 2019. Enligt 
regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig 
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på 
finansmarknaden. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 
procentenheter kan anses vara marknadsmässig. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 126. Kommunstyrelsen 2018-
06-13 § 140. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2019. 

 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2019. 

 
 
Expedieras 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Ekonomicontroller 
Redovisningsekonom 
Akten   



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

31(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-27 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
§ 69 
 
Val till kommunala förtroendemannauppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Clarence Holgersson (KD) inkom 2018-05-02 med en avsägelse från samtliga 
kommunala förtroendeuppdrag.  
 
Kommunfullmäktige har efter honom att välja ledamot i styrelsen för Munkedal 
Vatten AB.  
 
Clarence Holgersson (KD) har även ett förordnande som begravningsombud från 
Länsstyrelsen, vilket inte omfattas här. 
 
Inger Holgersson (KD) inkom 2018-05-29 med en avsägelse från samtliga 
politiska uppdrag i Munkedals kommun. 
 
Kommunfullmäktige har efter henne att välja ersättare i Lönenämnden, ledamot 
i fullmäktiges arvodesberedning samt begära ny sammanräkning från 
Länsstyrelsen. 
 
Beredning 
 
Avsägelse från Clarence Holgersson (KD). Avsägelse från Inger Holgersson (KD). 
Administrative chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-30. 
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-05-31 § 2.  
 
Valberedningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Clarence Holgersson (KD) från sitt 
uppdrag som ledamot i styrelsen för Munkedal Vatten AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja 
Fredrik Olsson (KD) som ny ledamot i styrelsen för Munkedal Vatten AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Inger Holgersson (KD) från sina 
uppdrag som ersättare i Lönenämnden och som ledamot i fullmäktiges 
arvodesberedning. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Holgersson (KD) välja Olle 
Olsson (KD) som ny ersättare i Lönenämnden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Holgersson (KD) välja Olle 
Olsson (KD) som ny ledamot i fullmäktiges arvodesberedning. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Holgersson (KD) begära ny 
sammanräkning av Länsstyrelsen. 

 
Yrkande 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag. 
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Forts § 69 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Clarence Holgersson (KD) från sitt 
uppdrag som ledamot i styrelsen för Munkedal Vatten AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja 
Fredrik Olsson (KD) som ny ledamot i styrelsen för Munkedal Vatten AB. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att befria Inger Holgersson (KD) från sina 
uppdrag som ersättare i Lönenämnden och som ledamot i fullmäktiges 
arvodesberedning. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Holgersson (KD) välja Olle 
Olsson (KD) som ny ersättare i Lönenämnden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Holgersson (KD) välja Olle 
Olsson (KD) som ny ledamot i fullmäktiges arvodesberedning. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Inger Holgersson (KD) begära ny 
sammanräkning av Länsstyrelsen. 

 
 
Expedieras 
Respektive vald 
Berörd sekreterare 
Löneenheten 
Förtroendemannaregister 
Akten 
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§ 70 
 
Val till kommunala förtroendemannauppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Lena Gustafsson (L) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i IT nämnden. 
 
Sophie Bengtsson (MP) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i beredningen för fullmäktiges arbetsformer. 
 
Ordförande i valberedningen har beslutat att inte sammankalla valberedningen 
för dessa ärenden utan att nominering istället sker från berörda partier på 
fullmäktiges sammanträde 2018-06-27. 
 
Beredning 
 
Avsägelse från Lena Gustafsson (L). Avsägelse från Sophie Bengtsson (MP). 
Skrivelse från valberedningens ordförande, daterad 2018-06-14. 
 
Yrkande 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Hans-Joachim Isenheim (MP) till ny ledamot i 
beredningen för fullmäktiges arbetsformer. 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande. 
 
Karin Blomstrand (L): Karin Blomstrand (L) som ny ersättare i IT-nämnden. 
 
Per-Arne Brink (S): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Lena Gustafsson (L) välja Karin 
Blomstrand (L) som ny ersättare i IT-nämnden. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Sophie Bengtsson (MP) välja Hans-

Joachim Isenheim (MP) till ny ledamot i beredningen för fullmäktiges 
arbetsformer. 
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Forts § 70 
 
Expedieras 
Respektive vald 
Berörd sekreterare 
Löneenheten 
Förtroendemannaregister 
Akten 


