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Sammanträdesdatum

2019-06-03
Plats och tid

Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal.
Måndagen den 3 juni 2019, kl. 17.00 – 17.50

Beslutande Jan Peterson (SD), jäv § 58,
Enholm (SD)

för Matheus

Rolf Berg (S), jäv § 58
Yvonne Martinsson (S)

för Leif Karlsson (S) § 56 och för

Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande, jäv
Rolf Berg, § 58
Maria Sundell (S), jäv § 58
§ 58
Hisham Alamro (S) för Maria Sundell (S) § 58
Christoffer Wallin (SD), jäv §§ 56 och 58
Per-Arne Brink (S), jäv § 56
Pontus Reuterbratt (SD)
Jenny Jansson (S), jäv § 58 för Regina Johansson (S)
Christer Börjesson (SD)
Caritha Jacobsson (S)
Tony Hansson (SD), jäv § 58
Pia Hässlebräcke (S), jäv § 58
Mathias Johansson (SD)
Leif Karlsson (S), jäv § 56
Linn Hermansson (SD)
Christer Nilsson (C)
Bo Ericson (SD)
Karl-Anders Andersson (C), jäv § 58
Ann-Sofie Alm (M), jäv § 58
Lars-Göran Sunesson (C), jäv § 58
Jan Hognert (M), jäv § 56
Carina Thorstensson (C), jäv §§ 57 och 58
Henrik Palm (M) för Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M) Fredrik Olsson (KD)
Martin Svenberg Rödin (M)
Rolf Jacobsson (KD), jäv § 58
Ulla Gustafsson (M), jäv §§ 56 och 58
Malin Svedjenäs (V)
Johnny Ernflykt (M)
Ove Göransson (V), jäv § 58
Göran Nyberg (L)
Hans-Joachim Isenheim (MP), jäv §§ 58 och 62
Karin Blomstrand (L), jäv § 58
Ayman Shehadeh (MP) för Hans-Joachim Isenheim (MP)
§§ 58 och 62
Anna Höglind (L) för Karin Blomstrand, § 58
Liza Kettil (S), jäv § 58
Håkan Bergqvist (S) för Per-Arne Brink (S) §
56 och för Liza Kettil (S), § 58

Ej tjänstgörande
ersättare
Övriga
deltagare

Håkan Sundberg, kommundirektör
Karin Kvist Ekholm, sekreterare

Utses att
justera

Göran Nyberg (L), Per-Arne Brink (S) och Rolf Jacobsson (KD)

Justeringens
tid och plats

2019-06-12, kl. 13.00, Kommunhuset Forum

Sekreterare
Ordförande
Justerande

§ 54–65

Karin Kvist Ekholm
Heikki Klaavuniemi (SD)

Christer Nilsson (C), § 58

Göran Nyberg (L)

Per-Arne Brink (S), ej § 56

Rolf Jacobsson (KD), § 56

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 54

Dnr: KS 2019-82

Svar på interpellation från Carina Thorstensson (C) om
kommunstyrelsen arbete gentemot småföretagarna.
Sammanfattning
Carina Thorstensson (C) inkom 2019-04-09 med en interpellation ställd till
kommunstyrelsen om hur kommunstyrelsen avser att utveckla kontakterna till
småföretagarna i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen var framställd och skulle
besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästkommande sammanträde.
Protokollsanteckning
Interpellationssvaret bifogas som bilaga 1 i protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 55
Inkomna avsägelser
Sammanfattning

Håkan Berg inkom 2019-02-21 med avsägelse för uppdraget som ledamot i
fullmäktiges arvodesberedning.
Fullmäktige har att befria Håkan Berg (V) från sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktiges arvodesberedning.
Malin Corner (M) har inkommit med avsägelse gällande sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Fullmäktige har att befria Malin Corner (M) från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslut

Justerandes sign

∗

Kommunfullmäktige beslutar att befria Håkan Berg (V) från sitt uppdrag
som ledamot i fullmäktiges arvodesberedning.

∗

Kommunfullmäktige beslutar att befria Malin Corner (M) från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige samt sänder begäran om ny
sammanräkning till Länsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 56

Dnr: KS 2018-254

Revisionsberättelse för år 2018 – Granskningsarbete och prövning av
ansvarsfrihet för byggnadsnämnden.
Sammanfattning
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har det den 11 april 2019 inkommit en
revisionsberättelse för 2018. Revisorerna har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Munkedals kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
byggnadsnämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Protokollsanteckningar
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 §
kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om ansvarsfrihet.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
byggnadsnämnden samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 57

Dnr: KS 2018-254

Revisionsberättelse för år 2018 – Granskningsarbete och prövning av
ansvarsfrihet för lönenämnden.
Sammanfattning
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har det den 11 april 2019 inkommit en
revisionsberättelse för 2018. Revisorerna har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Munkedals kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att lönenämndens interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för lönenämnden
samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Protokollsanteckningar
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 §
kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om ansvarsfrihet.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för lönenämnden
samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslutet skickas till
Sotenäs kommun
Lysekils kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 58

Dnr: KS 2018-254

Revisionsberättelse för år 2018 – Granskningsarbete och prövning av
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer har det den 11 april 2019 inkommit en
revisionsberättelse för 2018. Revisorerna har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar samt genom utsedda
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Munkedals kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna noterar särskilt de brister som konstaterats i grundläggande
granskning 2018 avseende kommunstyrelsens styrning och rapportering. Utifrån
genomförd granskning bedömde revisionen att kommunstyrelsen under året inte
har utövat sin uppsiktsplikt tillräckligt i enlighet med kommunallagen och sitt
reglemente.
Ur redogörelsen vill revisionen också lyfta de brister som konstaterats i
revisionens fördjupade granskningar av hemtjänsten och individ- och
familjeomsorgen avseende kommunstyrelsens styrning och uppföljning. Av de
fördjupade granskningarna framkommer att hemtjänsten och individ- och
familjeomsorgen har redovisat ekonomiskt underskott i flera år.
Kommunstyrelsen har under 2018 inte beslutat om åtgärder för att komma
tillrätta med underskottet.
I likhet med föregående år noterar revisionen även särskilt att det finns brister i
kommunstyrelsens uppsikt över Munkedals Bostäder AB. Bolaget lever inte upp
till kraven i ägardirektiv kopplat till bolagets syfte och ändamål samt ekonomiska
målsättningar. Därtill är bolaget högt belånat och Munkbos bostäder har stora
underhållsbehov. Kommunstyrelsen har inte tydligt vidtagit åtgärder för att
säkerställa att bolaget efterlever kraven i ägardirektiv och att bolaget bedrivs på
ett ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Protokollsanteckningar
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 §
kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om ansvarsfrihet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
Forts § 58
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 59

Dnr: KS 2019-76

Revidering av avfallsföreskrifter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2019-04-29 §35
∗ att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt
förslag när det gäller avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att
avfallsföreskrifter och avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer.
∗ att i avvaktan på nytt beslut om tillämpning av avfallsföreskrifter och
renhållningstaxa skall övergång till nytt insamlingssystem tillfälligt avbrytas och
ge Rambo i uppdrag att ompröva de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja
4-fackskärl.
I underlagsmaterialet inför beslut om nytt insamlingssystem (daterat 2016)
redovisar Rambo att hemsortering i fyrfackskärl kan erbjudas ca 2500 av
kommunens 4100 fastigheter. Ca 1600 fastigheter har vägar som endast kan
nås med ”mindre” sopbil. Detaljerad kartläggning skulle göras vid införandet.
En ny framkomlighetsinventering gjordes i mars 2018. Kriterierna för
inventeringen var framkomlig väg och vändmöjlighet för varje fastighet med 4facksbil, mindre 2-facksbil och Gemensamma kärlskåp där ingen sopbil alls
kommer fram. Rambo har sammanställt inventeringens resultat för Munkedals
kommun.
I samband med denna kartläggning har reaktionerna varit tydligt negativa bland
fastighetsägare som velat ha fyrfackshämtning men pga vägens standard
nekats. Rambo kommer att genomföra en förnyad inventering avseende
vägstandard.
Planeringen inför det nya insamlingssystemet som införs hösten 2019 behöver
fortsätta i oförändrad omfattning.
Beredning
Delegationsbeslut, daterat 2019-05-13, av samhällsbyggnadsrådet.
Kommunstyrelsen 2019-05-13, § 82.
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Justerandes sign

∗

Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2019-04-29 §35 avseende delen
om att ”avbryta övergången till nytt insamlingssystem”.

∗

Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att fortsätta förberedelserna för
införandet av nytt insamlingssystem.

∗

Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att tillse att så många hushåll som
möjligt får möjlighet att välja fyrfackssystem. Det är viktigt att krav på
vägarnas standard inte överdrivs.

∗

Rambo och miljönämnden uppmanas att pausa inventering och
uppföljning av hushåll som saknar hämtning av hushållsavfall till dess
föreskrifterna reviderats.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida

9(17)

Sammanträdesdatum

2019-06-03
Forts § 59
∗

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter beredningen av revideringen av
avfallsföreskrifterna och återkommer till kommunfullmäktige med förslag
till förändringar.

Yrkande
Jan Hognert (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2019-04-29 §35 avseende delen
om att ”avbryta övergången till nytt insamlingssystem”.

∗

Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att fortsätta förberedelserna för
införandet av nytt insamlingssystem.

∗

Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att tillse att så många hushåll som
möjligt får möjlighet att välja fyrfackssystem. Det är viktigt att krav på
vägarnas standard inte överdrivs.

∗

Rambo och miljönämnden uppmanas att pausa inventering och
uppföljning av hushåll som saknar hämtning av hushållsavfall till dess
föreskrifterna reviderats.

∗

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter beredningen av revideringen av
avfallsföreskrifterna och återkommer till kommunfullmäktige med förslag
till förändringar.

Expedieras
Rambo AB
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 60

Dnr: KS

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten på
Tegelverket
Sammanfattning
Munkedal Vatten AB föreslår i ett beslut 19 februari 2019 §11 att ett
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten bildas för
Tegelverksområdet med 28 byggrätter. VA-systemet är utbyggt.
Anläggningsavgifter har debiterats för de 28 byggrätterna.
Beredning
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-15, § 53
Tjänsteskrivelse 2019-03-22.
Karta och förteckning över verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten för Tegelverket.
Kommunstyrelsen 2019-05-13, § 88.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten för Tegelverket enligt bifogad karta och
förteckning.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för vatten,
spillvatten och dagvatten för Tegelverket enligt bifogad karta och
förteckning.

Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 61

Dnr: KS 2019-84

Årsredovisning Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av
styrelsen 2019-03-15. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att
de bedömer att styrelsen i Samordningsförbundet i Väst har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i att väsentlighet är rättvisande
och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen
om kommunal redovisning och god redovisningssed. De bedömer även att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Förbundet redovisar ett resultat på -0,5 mnkr. Det budgeterade resultatet var
– 2,6 Mnkr. Orsakerna till avvikelsen är bland annat att det var svårt att
bemanna alla uppdrag i början av året, att en arbetsterapeuttjänst har varit
vakant under året samt att steg1 insatser i Lysekil upphörde.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2019-04-09.
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Väst.
Kommunstyrelsen 2019-05-13, § 85.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att;
- godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Väst.
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Protokollsanteckningar
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 §
kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att;
- godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Väst.
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Utdragsbestyrkande
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2019-06-03
Forts § 61
Expedieras
Samordningsförbundet Väst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 62

Dnr: KS 2018-319

Årsredovisning Tolkningsförmedling Väst
Sammanfattning
Tolkförmedling i Väst inkom 2019-04-16 med årsredovisning för 2018.
Årsredovisningen antogs av direktionen 2019-03-29
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde i januari 2019. I februari
tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Under året har befintligt
verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer digitaliserats
och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag.
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via en app
alternativt webb och telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter,
dygnet runt, årets alla dagar.
Resultatet för 2018 uppgick till ett överskott på 5,3 mnkr. Det egna kapitalet har
således förstärkts och uppgår efter årets resultat till 29,5 mnkr.
Av fem kvalitetsmål uppfylls tre. Mål för ekonomi, miljö och arbetsmiljö har inte
uppfyllts.
Samtliga kontroller enligt internkontrollplanen har genomförts. De brister som
uppmärksammats har åtgärdats där det varit möjligt och i övriga fall har
åtgärder klarlagts för genomförande längre fram.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2019-04-24.
Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst.
Kommunstyrelsen 2019-05-13, § 86.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar;
- att godkänna upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst
- att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Protokollsanteckningar
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap. 48 §
kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar;
- att godkänna upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst
- att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-06-03
Forts § 62
Expedieras
Tolkförmedling Väst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 63

Dnr: KS 2019-97

Utbetalning av partistöd 2019 – Moderaterna
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 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Moderaterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-04-25.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare
Beredning
Tjänsteskrivelse 2019-04-29.
Redovisning kommunalt partistöd inkommen 2019-04-25.
Kommunstyrelsen 2019-05-13, § 87.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
7

Mandatstöd
81 375

Totalt
93 000

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
7

Mandatstöd
81 375

Expedieras
Moderaterna i Munkedal
Kommunsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
93 000

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 64
Ändring av inkallelseordning för ersättare

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 128 om inkallelseordning för
ersättare.
Kristdemokraterna inkom 2019-02-22 med begäran om förändring av
inkallelseordning gällande ersättare för ledamot tillhörande kristdemokraterna.
Nu gällande inkallelseordning anger partigruppsordning för KD: KD, S, C, MP, V,
SD, L och M.
Den begärda ändringen anger partigruppsordning för KD: KD, MP, S, C, V, SD, L
och M.
Beredning
Kommunfullmäktiges valberedning 2019-05-20, § 5.
Valberedningens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att ändra inkallelseordningen gällande
ersättare för ledamot tillhörande kristdemokraterna till: KD, MP, S, C, V,
SD, L och M.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att ändra inkallelseordningen gällande
ersättare för ledamot tillhörande kristdemokraterna till: KD, MP, S, C, V,
SD, L och M.

Expedieras
Nämndsekreterare
Samtliga partier

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum

2019-06-03
§ 65
Val till kommunala förtroendemannauppdrag

Håkan Berg inkom 2019-02-21 med avsägelse för uppdraget som ledamot i
fullmäktiges arvodesberedning.
Vänsterpartiet har 2019-02-19 meddelat att de föreslår Ove Göransson (V) som
ledamot i fullmäktiges arvodesberedning efter Håkan Berg.
Malin Corner (M) inkom 2019-05-04 med avsägelse för uppdraget som ersättare
i kommunfullmäktige.
Fullmäktige har att begära ny sammanräkning av Länsstyrelsen.
Beredning
Kommunfullmäktiges valberedning 2019-05-20, § 4
Valberedningens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att efter Håkan Berg (V) välja Ove
Göransson (V) som ny ledamot i fullmäktiges arvodesberedning.

∗

Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Corner (M) begära ny
sammanräkning av Länsstyrelsen.

Yrkande
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att efter Håkan Berg välja Ove Göransson
(V) som ny ledamot i fullmäktiges arvodesberedning.

∗

Kommunfullmäktige beslutar att efter Malin Corner (M) begära ny
sammanräkning av Länsstyrelsen.

Expedieras
Länsstyrelsen
Ove Göransson (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1

KOMMUNSTYRELSEN

Svar på interpellation från Carina Thorstensson,
Centerpariet i Munkedal

Carina Thorstensson har i en interpellation ställt 4 frågor gällande småföretagarna i
Munkedal.

1. Hur avser kommunstyrelsen arbeta för att ge småföretagarna i Munkedals
kommun vettiga förutsättningar att marknadsföra sig i kommunen t ex i
anslutning till E6?
Svar: Frågan är aktualiserad i samband med beslut i
Samhällsbyggnadsnämnden om borttagning av olovliga skyltar.
Uppsättning av skyltar kräver tillstånd. Skyltfrågan är komplex.
Det pågår ett arbete i kommunen med att ta fram förutsättningarna för
lovgivning av skyltar bla längs E6:an. Här kommer det även att belysas
värdet av skyltning av en verksamhet och vilka andra möjligheter som kan
finnas att marknadsföra sig. Exempelvis gemensamma skyltar, elektroniska
skyltar etc.
2. Hur avser kommunstyrelsen att underlätta för småföretagandet Munkedals
kommun i framtiden?
Svar: Näringslivsrådet har en betydande roll i dialogen mellan företagen och
kommunen. I rådet är det viktigt att de synpunkter som kommer fram
bemöts och effektueras i den mån kommunen kan verkställa dessa.
Dessutom alltid ha ett gott och professionellt bemötande i all
ärendehantering och vid olika möten.
Företagsbesök, att se värdet av våra företag. Verka för en ömsesidig god
relation med alla företag.
Förstärka samverkan mellan näringsliv och skola.
Arbeta för bättre mobil- o bredbandstäckning i hela kommunen.
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3. Hur avser kommunstyrelsen arbeta för att stärka företagarnas möjlighet att
hitta rätt mark för att utvecklas/bygga på, att få tag i kompetent och
utbildad arbetskraft?
Svar: Kommunen skall ha en god framförhållning i att kunna erbjuda mark
för etablering av nya företag, men också för att redan etablerade företag
skall kunna expandera. I kommunen finns mark på bla Smedbergsområdet.
Det sker också en exploatering av mark mellan Håby och Gläborg.
Kommunen äger mark för ytterligare framtida områden. Det är lång
framförhållning att skapa nya områden, därför är det också av stor vikt att i
en kommande ny översiktsplanering ta hänsyn till behov av nya
etableringsområden, men också hänsyn till de gröna näringarna.
Många företag har svårt att rekrytera kompetent och utbildad arbetskraft.
På Utvecklingscentrum i Dingle sker redan idag utbildningar i olika
yrkesinriktningar. I samverkan med näringslivet och andra kommuner kan
dessa satsningar ytterligare intensiveras.
4. Hur avser kommunstyrelsen utveckla kontakterna med företagarna genom
t.ex. en företagslots för tillstånd, bygglov, kontroller etc.?
Svar: Företagare liksom alla våra innevånare skall bemötas med förståelse,
och präglas av dialog, råd och samverkan. Ex. vid en bygglovsansökan kan
olika instanser ha inflytande över bygglovet, bygg, brand, miljö osv. Även
andra myndigheter än kommunen har i många fall ett inflytande. I alla
dessa fall är ”lotsen” en viktig del för att ett ärende hanteras snabbt och
effektivt.
När det gäller tillsyn och kontroller skall även dessa präglas av dialog, råd
och samverkan. Fakturering skall ske i efterskott efter utfört besök.
”Bygglov över disk”. Många bygglovs- och bygganmälansärenden är av
enkel karaktär, det kan vara att sätta upp en skylt eller ersätta en tidigare
skylt på en byggnad, sätta upp en plank, måla om en fasad, ta upp nya
fönster, mindre tillbyggnader, Attefalls hus med mera. Sådana ärendet kan
efter eventuella grannhörande expedieras utan krav detaljerade ritningar
och beskrivningar.
Här finns också utrymme för att digitalisera handläggningen.

Jan Hognert
Kommunstyrelsens ordförande
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