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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 14 januari 2019, kl. 09.00-15.30 
 

Beslutande Jan Hognert (M), ordförande 
Ausra Karlsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 

 Louise Skaarnes (SD) 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 

 Jenny Jansson (S)  
Carina Thorstensson (C) 

 Pia Hässlebräcke (S) för Rolf Jacobsson (KD)  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Christoffer Rungberg (M), Karin Blomstrand (L), Christer Börjesson (SD), 
Mathias Johansson (SD), Jan Petersson (SD), Sten-Ove Niklasson (S) och 
Yvonne Martinsson (S). 

  
Utses att justera 
 

Liza Kettil (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum torsdagen den 17 januari 2019, kl. 09.00 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 1-16 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Jan Hognert (M) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Liza Kettil (S) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 1 
 
Information/presentation 
 
Presentation av klimatarbete från 8:e klassare på Kungsmarksskolan 
 
Redovisning av projektet ”Stärkt lokal attraktionskraft”. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 2   Dnr: KS 2018-192 
 
Kostnadsfördelning IT-samverkan 2019 
 
Sammanfattning 
 
SML-kommunerna har beslutat att nämndsorganisationen för IT-verksamheten 
ska upphöra den 31 december 2018 och att den gemensamma IT-verksamheten 
från den 1 januari 2019 ska inordnas i Lysekil kommuns 
förvaltningsorganisation. Den fortsatta samverkan ska hädanefter ske genom ett 
samverkansavtal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2018, § 100,   
att godkänna förslag till avtal om gemensam IT-funktion gällande från 2019-01-
01, och  
att ställa sig bakom principen för kostnadsfördelningen, med förbehåll att 
hittillsvarande kostnadsfördelning ligger kvar under 2019, i avvaktan på en 
ekonomisk konsekvensanalys samt beskrivning av styrprocessen. 
IT-verksamheten har nu redovisat förslag till kostnadsfördelning 2019. Den 
sammanlagda kostnaden att fördela för IT-verksamheten 2019 uppgår till 23 403 
tkr. Munkedal kommuns andel av kostnaden uppgår till 7 251 tkr, vilket 
motsvarar 31% av totalkostnaden. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-10. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kostnadsfördelning för  
IT-samverkan 2019. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kostnadsfördelning för  
IT-samverkan 2019. 

Expedieras 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Ekonomichefen 
SML-IT 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 3   Dnr: KS 2018-494 
 
Regler för styrdokument i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
 
För att skapa tydlighet kring Munkedals kommuns styrdokument finns ett behov 
av att fastställa regler för dessa. 
Det krävs en fast terminologi samt tydlig namngivning. De tilldelade egenskaper 
som beskriver antagandeinstans, giltighetstid, ansvar, för vilka dokumentet 
gäller samt eventuell revidering ska tydligt framgå. Terminologin underlättar 
både arbetet med att ta fram nya styrdokument, alternativt revidera befintliga, 
och hur ett styrdokument ska förstås och tillämpas.   
 
Syftet med dessa regler är att definiera vad som är ett styrdokument och 
därigenom får rubriceras som ett sådant. Reglerna är tänkta att klargöra 
styrdokumentens förhållande till varandra och ska underlätta planering, 
genomförande och uppföljning av den kommunala verksamheten. En tydlig 
struktur underlättar både för den som ska skriva dokumenten och den som ska 
förstå och använda den i verksamheten. 
 
I reglerna behandlas styrdokument för Munkedals kommun som gäller för hela 
kommunens förvaltning, nämnder, utskott, beredningar, helägda kommunala 
bolag samt där det är tillämpligt även för gemensamma nämnder och delägda 
bolag.  
 
Beredning 
 
Avdelningschefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-19. Förslag 
till Regler för styrdokument i Munkedals kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Regler för styrdokument i Munkedals 
kommun. 

Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Regler för styrdokument i Munkedals 
kommun. 

Expedieras:  
Samtliga förvaltningschefer för spridning i verksamheterna. 
Helägda kommunala bolag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 4   Dnr: KS 2018-434 
 
Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har 2018-12-12 fattat beslut om preliminära 
sammanträdesdagar för 2019. 
 
Kommunstyrelsen ska nu fastställa sammanträdesdagarna. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-02. 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2019. 
 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 
2019: 

 
Måndag 14/1 
Måndag 11/2 
Måndag 11/3 
Måndag 8/4 
Måndag 13/5 
Måndag 10/6 
Måndag 9/9 
Måndag 14/10 
Måndag 11/11 
Måndag 9/12. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
Kommunsekreteraren 
Kommundirektören 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 5   Dnr: KS 2019-3 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 76 att ny politisk organisation ska 
inträda 2019-01-01 med inrättande av nya nämnder. Reglemente är upprättat 
som anger kommunstyrelsens uppdrag och verksamhet. 
 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, ersättare, 
presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. Delegering innebär att 
nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden.  
 
Med anledning av detta har förvaltningen upprättat förslag till delegationsordning 
utifrån nämndens ansvarsområden. 
 
Om nämnden uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut enligt delegation, får även nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att fatta 
beslutet. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-02. Förslag till delegationsordning 
för kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att medge att förvaltningschefen har rätt att 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd att besluta istället.  

 
 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut fattade enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning, ska redovisas till nämnden vid det 
sammanträde närmast efter det att beslutet fattades. Redovisningen 
avser även beslut som förvaltningschefen vidaredelegerat till annan 
anställd.  

  
 Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning att gälla från och 

med 2019-01-14. 
 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
SD-gruppen: Sänkning till 2 prisbasbelopp gällande avsnitt 3.1.6. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 5 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och SD-
gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt M-gruppen 
med fleras yrkande. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att medge att förvaltningschefen har rätt att 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd att besluta istället.  

 
 Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut fattade enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning, ska redovisas till nämnden vid det 
sammanträde närmast efter det att beslutet fattades. Redovisningen 
avser även beslut som förvaltningschefen vidaredelegerat till annan 
anställd.  

  
 Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning att gälla från och 

med 2019-01-14. 
 

Expedieras 
Ledningsgruppen 
Författningssamling 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 6   Dnr: KS 2018-617 
 
Uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 
Sammanfattning 
 
Enligt uppdragshandling inför organisationsöversynen framkom att syftet var att 
se möjligheter att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt att leda 
och styra verksamheten. 
Att enbart ändra organisationen ger inte automatisk önskad effekt. För att det 
ska få genomslag krävs också en beskrivning på hur kommunstyrelsen ska 
stärka sin roll att utöva uppsikt. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-03. Uppdragsbeskrivning för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Uppdragsbeskrivning för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta Uppdragsbeskrivning för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 

Expedieras 
Ledningsgruppen 
Samtliga presidier 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 7   Dnr: KS 2019-2 
 
Instruktion för kommundirektören 
 
Sammanfattning 
 
I kommunallagen anges att det ska finnas en instruktion för kommundirektören.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16, § 95, att godkänna framtaget förslag 
till instruktion. 
 
Senare har en överenskommelse träffats på central nivå mellan MSB och SKL om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022. Överenskommelsen anger hur 
kommunerna förväntas arbeta med krisberedskap på lokal nivå för att vara 
berättigade till den statliga ersättningen för krisberedskap. Av 
överenskommelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen i instruktionen för 
kommundirektören bör ange vilka uppgifter kommundirektören ska ha avseende 
krisberedskap.  
 
Föreligger nu komplettering av instruktion för kommundirektören med dennes 
roll vid särskild händelse. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-02. 
Instruktion för kommundirektören. Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna komplettering av instruktion för 
kommundirektören.  

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förslaget. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna komplettering av instruktion för 
kommundirektören.  

 
Expedieras 
Kommundirektören 
Författningssamling 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 8   Dnr: KS 2018-577 
 
Initiativärende – Förrådsutrymmen på Dingle Sporthall 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13 § 197 att ge förvaltningen i uppdrag att 
se över möjligheten att utöka förrådsutrymmen i Dingle Sporthall. Anledningen 
är att Dingle Sporthall används av skolan och ett flertal föreningar och att 
material för flera olika sporter behöver förvaras i sporthallen. 
 
Förvaltningen har beslutat om följande åtgärder för att tillskapa fler 
förrådsutrymmen: 

- Skåp i entrén byts ut mot färre men större skåp. 
- Två utrymmen som tidigare varit personalutrymmen görs om till förråd. 

För att detta ska bli möjligt sätts två nya dörrar in och ett enklare golv 
läggs.  

 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-02. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder. 

 
Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet kan överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 9   Dnr: KS 2018-447 
 
Val till kommunala förtroendemannauppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har att förrätta val till kommunala förtroendemannauppdrag 
enligt förestående lista. 
 
Då Länsstyrelsen har redan utsett begravningsombud för Munkedals kommun 
utgår ärendet. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-19. Lista över kommunala 
förtroendemannauppdrag där kommunstyrelsen ska förrätta val. 
 
Yrkande 
 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): 
Kommunstyrelsens personalutskott – Återremiss i väntan på fullmäktiges beslut 
om antal ledamöter i utskottet. 
Folkhälsopolitiska rådet – Jan Hognert (M) ordf, Christoffer Wallin (SD) ord, 
Ausra Karlsson (M) ers, Louise Skaarnes (SD) ers. 
Bohuskustens vattenvårdsförbund (stämmoombud) – Christoffer Rungberg (M) 
ord. 
Dilab (ombud till bolagsstämma) – Jan Hognert (M) ord. 
KFI (ombud till föreningsstämma) – Jan Hognert (M) ord. 
Kommuninvest (ombud) – Jan Hognert (M) ord. 
Munkbo AB (ombud vid bolagsstämma) – Christoffer Rungberg (M) ord. 
Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet – Christoffer Wallin (SD) ord. 
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening (ombud vid föreningsstämma) – Jan 
Hognert (M) ord. 
West Sweden (stämmoombud) – Jan Hognert (M) ord, Göran Nyberg (L) ers. 
Väst Vatten AB (ägarombud) – Jan Hognert (M) ord. 
 
SD-gruppen: 
Kommunstyrelsens personalutskott – Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD) 
och Liza Kettil (S). 
Folkhälsopolitiska rådet – Jan Hognert (M) ordf, Christoffer Wallin (SD) ord, Liza 
Kettil (S) ord, Louise Skaarnes (SD) ers. 
Bohuskustens vattenvårdsförbund (stämmoombud) – Christer Börjesson (SD) 
ers.  
Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet – Christoffer Wallin (SD) ord. 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Kommunstyrelsens personalutskott – Liza Kettil (S). 
Folkhälsopolitiska rådet – Liza Kettil (S) ord. och Carina Thorstensson (C) ers. 
Bohuskustens vattenvårdsförbund (stämmoombud) – Liza Kettil (S) ers. 
Dilab (ombud till bolagsstämma) – Liza Kettil (S) ers. 
KFI (ombud till föreningsstämma) – Liza Kettil (S) ers. 
Kommuninvest (ombud) – Liza Kettil (S) ers. 
Munkbo AB (ombud vid bolagsstämma) – Liza Kettil (S) ers. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 9 
 
Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet – Rolf Berg (S) ers. 
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening (ombud vid föreningsstämma) – Liza 
Kettil (S) ers. 
West Sweden (stämmoombud) – Liza Kettil (S) ord. och Rolf Berg (S) ers. 
Väst Vatten AB (ägarombud) - Liza Kettil (S) ers. 
 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet gällande val till kommunstyrelsens 
personalutskott ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att 
ärenden ska återremitteras. 
 
Gällande val till ordinarie stämmoombud för Bohuskustens Vattenvårdsförbund 
ställer ordförande proposition på M-gruppen med fleras yrkande om att välja 
Christoffer Rungberg (M) och SD-gruppens yrkande om att välja Christer 
Börjesson (SD) och finner att kommunstyrelsen beslutar att välja Christoffer 
Rungberg (M) som ordinarie stämmoombud för Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund. 
 
Ordförande ställer proposition på övriga val och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslagen. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera val till kommunstyrelsens 
personalutskott i väntan på fullmäktiges beslut om antal ledamöter. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att förrätta val enligt nedan: 

 
 Ordinarie Ersättare 
Folkhälsopolitiska rådet Jan Hognert (M) 

Christoffer Wallin (SD) 
Liza Kettil (S) 

Ausra Karlsson (M) 
Louise Skaarnes (SD) 
Carina Thorstensson (C) 

Stämmoombud till 
Bohuskustens 
vattenvårdsförbund 

Christoffer Rungberg (M) Liza Kettil (S) 

Ombud till bolagsstämma 
för Dilab 

Jan Hognert (M) Liza Kettil (S) 

Ombud till föreningsstämma 
för KFI 

Jan Hognert (M) Liza Kettil (S) 

Ombud för Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Jan Hognert (M) Liza Kettil (S) 

Ombud vid bolagsstämma 
för Munkbo AB 

Christoffer Rungberg (M) Liza Kettil (S) 

Ortsombud för 
länsstyrelsens 
lantbruksenhet 

Christoffer Wallin (SD) Rolf Berg (S) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 9 
 
Ombud vid 
föreningsstämma för 
Riksbyggens kooperativa 
hyresgästförening Grönskan 

Jan Hognert (M) Liza Kettil (S) 

Stämmoombud för West 
Sweden 

Jan Hognert (M) 
Liza Kettil (S) 

Göran Nyberg (L) 
Rolf Berg (S) 

Ägarombud för Västvatten 
AB 

Jan Hognert (M) Liza Kettil (S) 

 
 
Expedieras 
Respektive vald 
I förekommande fall - Berörd organisation 
Förtroendemannaregistret 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 10   Dnr: KS 2018-415 
 
Svar på medborgarförslag gällande upprustning av tennisbanor. 
 
Sammanfattning 
 
Mathias Grundberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanorna 
i Munkedal rustas upp. 
 
Det finns tennisbanor på två platser i Munkedal. 
Banorna vid Åtorp är i privat ägo och för eventuell upprustning av dessa kan 
anläggningsbidrag sökas hos bl a Kultur och Fritid samt stiftelser etc. Denna 
upprustning får ske av ägaren eller av förening. 
Banorna på Kungsmarksområdet är kommunens. Ingen avgift tas ut för 
nyttjandet av de kommunala tennisbanorna. 
 
För Kungsmarksområdet pågår en utredning om att bygga ny förskola och skola 
samt anlägga en Multihall/bollhall. Om det beslutas om en Multihall/bollhall 
kommer området där tennisbanorna ligger att beröras. Banorna kommer då att 
tas bort eller flyttas. Utredningen presenteras våren 2019. Att vidta åtgärder 
innan beslut om inriktning fattats är inte lämpligt. När beslut fattats om 
Multihall/bollhall anpassas eventuella åtgärder efter detta beslut. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-02. 
Medborgarförslag från Mathias Grundberg. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet kan överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 11   Dnr: KS 2018-356 
 
Svar på medborgarförslag gällande välkomstskylt. 
 
Sammanfattning 
 
Viktor Strinning, Munkedal föreslår att ”Välkommen till Munkedal”-skyltar sätts 
upp vid infarterna till Munkedal. 
 
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även 
tätorterna Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar 
sättas upp i kommungräns. 
Ska skyltar sättas upp bara för Munkedals tätort gäller det 5 skyltar. 
Ska alla tätorter omfattas gäller det Munkedal (5), Dingle (3), Hällevadsholm 
(4), Hedekas (4) och Torreby (1) dvs totalt 17 skyltar. 
Ska ”kommunen” skyltas krävs 9 skyltar. 
 
Kommunen genomför nu en översyn av skyltar med tillstånd utmed större 
allmänna vägar. Eventuellt kan denna översyn leda fram till samlade 
informationsskyltar på ”lämpliga” ställen. Kommunen bör avvakta utgången av 
pågående process innan beslut fattas. 
 
Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen/Trafikverket för den aktuella typen av 
skyltar. Beroende på budskap, placering och vem som är markägare bedöms 
varje skylt kosta mellan 30-50 tkr.  
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-02. 
Medborgarförslag från Viktor Strinning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet kan överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 12   Dnr: KS 2018-589 
 
Vision för Utvecklingscentrum Munkedal 
 
Sammanfattning 
 
En vision är en målbild om ett önskat framtida tillstånd. Ett förslag till vision för 
Utvecklingscentrum Munkedal (UM) har tagits fram för att tydliggöra vad UM är 
till för och vilken typ av verksamhet som ska bedrivas där. UM ska användas för 
att öka förutsättningarna för att alla i arbetsför ålder och alla som har gått ut 
gymnasiet ska vara anställningsbara. Det ska ske genom att UM ska vara ett 
regionalt nav för kunskapsöverföring och kunskapsutveckling. 
 
Bakgrund 
Ganska omgående efter köpet startade arbetet med att förändra innehållet mot 
ett framtida Utvecklingscentrum Munkedal (UM). Ett tiotal aktörer bedriver 
verksamhet där idag. Majoriteten av dessa är olika former av utbildningar, som 
drivs dels av en privat aktör och dels av kommunen, genom Kunskapens Hus. I 
övrigt finns bland andra Hushållningssällskapet och ett socialt företag som 
bedriver hunddagis. Kommunens löneenhet kommer att flytta in i en av 
byggnaderna under 2019, som ett led i kommunens ambition att minska andelen 
externt hyrda lokaler. 
 
En vision för framtiden 
Med en tydlig vision om att UM ska vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring 
och kunskapsutveckling ökar förutsättningarna för att alla i arbetsför ålder och 
alla som har gått ut gymnasiet ska vara anställningsbara. 
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att i framtiden kommer 
individuell kunskap fortsätta att vara viktig. De som kommer nå störst framgång 
är de personer, organisationer och företag som har omgivningens förtroende, 
som har goda nätverk samt kan kombinera kunskaper och erfarenheter på ett 
kreativt sätt i samverkan med andra. Samhällets framtida behov kräver att både 
människor och verksamheter utvecklas. När det sker på samma plats i ett öppet 
klimat med kunskapsdelning är ytterligare utveckling självgenererande. UM 
ligger geografiskt strategiskt bra för att kunna bli det regionala nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling som behövs i Bohuslän, med närhet 
till Norge. 
 
Kompetensförsörjningen är avgörande för välfärden. Ett nära samarbete mellan 
kommun och näringsliv skapar goda möjligheter att utbilda med utgångspunkt 
från arbetsmarknadens behov, både kommunorganisationens egen och 
näringslivets. Samarbetet kan till exempel handla om uppdragsutbildningar som 
lärlings-, trainee- och valideringsprogram. De yrkesutbildningar som kommunen 
ansvarar för ska anpassas efter dessa behov. 
 
Utveckling av affärsidéer på hemmaplan för entreprenörer är en viktig del av 
kunskapsutvecklingen. UM ska vara den naturliga mötesplatsen där olika 
intressen, intressenter och kompetenser möts och utvecklas. 
 
Ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv är en förutsättning för att nå 
visionen, liksom samarbete med andra kommuner och högskola/universitet.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 12 
 
Ambitionen är att på sikt utveckla ett campus med högskola/universitet på UM. 
Campus är ett område där ett eller flera högskolors/universitets verksamheter 
samlats helt eller delvis. I förlängningen kan det innebära möjlighet att bedriva 
viss forskning inom till exempel den gröna näringen. 
 
Vision för Utvecklingscentrum Munkedal: 
 
Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom att vara ett regionalt nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, bidra till att individer och 
verksamheter utvecklas till att möta samhällets behov. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-13. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta följande vision för 
Utvecklingscentrum Munkedal: Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom 
att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, 
bidra till att individer och verksamheter utvecklas till att möta samhällets 
behov. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Återremiss för utredning om mål och 
organisation för Utvecklingscentrum Munkedal. 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller om ärendet 
ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst: Återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 5 
Nej-röster: 6 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 12 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för en utredning om 
mål och organisation för Utvecklingscentrum Munkedal. 

 
Reservation 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Carina Thorstensson (C) 
 
 
 
Expedieras 
Kommundirektören 
Processutvecklaren  



  
Omröstningslista Kommunstyrelsen 
 
2019-01-14, § 12 
 
                                                                                    
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M)  X  
Ausra Karlsson (M)  X  
Göran Nyberg (L)  X  
Christoffer Wallin (SD)  X  
Pontus Reuterbratt (SD)  X  
Louise Skaarnes (SD)  X  
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Carina Thorstensson (C) X   
Rolf Jacobsson (KD) Pia Hässlebräcke (S) X   
Resultat 5 6  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 13   Dnr: KS 2018-566 
 
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.: 

- Projekt 1109 Tillbyggnad Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Projekt 1114 Kungsmarkskolans kök/café – 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. 
 
På kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-12, § 265, återremitterades 
ärendet för att få en rapport om den samlade investeringsvolymen hittills, en 
plan över utväxling av externa lokaler samt en bedömning av framtida nyttjande 
av lokaler inklusive investeringsbehov. 
 
Förvaltningen har i rapport daterad 2018-12-27 beskrivit ovan angivna punkter. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26 § 244. Sektorchefen och 
kommundirektörens rapport 2018-12-27. Kommunstyrelsens beslut 2018-12-12, 
§ 265. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 13 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109 
och 2000 tkr från projekt 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. 

 
Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet kan överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 14   Dnr: KS 2018-554 
 
Reglemente för överförmyndaren 
 
Sammanfattning 
 
Den administrativa och mer operativa delen av överförmyndarens verksamhet 
hanteras av Samverkande överförmyndare inom Uddevalla kommun. Själva 
myndigheten överförmyndare kvarstår dock i Munkedals kommun. 
Överförmyndaren saknar idag ett gällande reglemente.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-28. 
Reglemente för överförmyndaren. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndaren 
och att reglementet gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndaren 
och att reglementet gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 15   Dnr: KS 2018-538 
 
Reglemente för kommunfullmäktiges arvodesberedning 
 
Sammanfattning 
 
Inför den nya mandatperioden samt införandet av ny politisk organisation har en 
översyn gjorts på samtliga reglementen. 
 
Vad gäller arvodesberedningens reglemente behöver en revidering göras rörande 
antalet ledamöter som ska väljas. Revideringen gäller 1 § Sammansättning och 
mandattid och att ändra till ” Arvodesberedningen ska bestå av en representant 
från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige”. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-19. Reglemente för 
kommunfullmäktiges arvodesberedning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges 
arvodesberedning. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges 
arvodesberedning. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 16 
 
Utbildning för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
 
Kommundirektören håller utbildningspass för kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare gällande; 
 
Styrelsens uppdrag enligt reglemente och kommunallag. 
Uppsiktsplikten 
Målprocessen 2020-2023 


