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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

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



 
 
  
KOMMUNSTYRELSEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
Ordförande Jan Hognert (M) 
 Ausra Karlsson (M) 
1:e vice ordförande Göran Nyberg (L) 
 Christoffer Wallin (SD) 
 Pontus Reuterbratt (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) 
2:e vice ordf Liza Kettil (S) 
 Rolf Berg (S) 
 Jenny Jansson (S) 
 Carina Thorstensson (C) 
 Rolf Jacobsson (KD) 

 
  
Ersättare  
 Christoffer Rungberg (M) 
 Johnny Ernflykt (M) 
 Karin Blomstrand (L) 
 Christer Börjesson (SD) 
 Mathias Johansson (SD) 
 Jan Petersson (SD) 
 Pia Hässlebräcke (S) 
 Sten-Ove Niklasson (S) 
 Yvonne Martinsson (S) 
 Helena Hansson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
 
 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-08 
 

  

 

 
Ärende Sida 

Beslut av kommunstyrelsen 

1. Svar gällande revisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Dnr 2019-000271 

6 

2. Internkontrollplan 2020 för Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Dnr 2019-000168  

40 

3. Riktlinjer för POSOM 
Dnr 2019-000260  

46 

4. Medborgarlöften 2020 
Dnr 2019-000275  

62 

5. Utredning gällande tillstånd för passiv insamling av pengar 
Dnr 2019-000272  

69 

6. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2019-000028  

70 

7. Information / rapporter från förtroendevalda 2020 
Dnr 2020-000006  

73 

8. Information från förvaltningen 
Dnr 2020-000010  

- 

Beslut av kommunfullmäktige 
Bereds av kommunstyrelsen 

9. Reviderad Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
Dnr 2018-000067  

74 

10. Försäljning av bostäder i Hedekas 
Dnr 2019-000197  

85 

Tid: 2020-01-20 09:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum 

Justeringsdatum: 2020-01-24, kl. 10.00 (Digital justering) 

Justeringsperson:   

Ordförande: Jan Hognert (M) 

Sekreterare: 
 

Linda Ökvist 
 

 
Ej offentlig sammanträdestid 
09.00 – 10.00 Information om avsiktsförklaring transportkorridoren. (Anders Brunberg) 
10.15 – 11.30 Information om åtgärder för förbättrad måluppfyllelse för eleverna. 
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Beslut av kommunfullmäktige 
Bereds av nämnd/beredning 

11. Slutredovisning - investeringar 2017 och 2018 för Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2019-000287

87 

12. Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om detaljplanarbetet
Dnr 2019-000211

94 

13. Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning inom Munkedals kommun
Dnr 2019-000288

96 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-23 Dnr: KS 2019-000271 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta skrivelsen som sin egen. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har vid sitt möte 2019-11-28 antagit en granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningen har genomförts av EY på uppdrag 

av de förtroendevalda revisorerna. Av revisionsrapporten framgår att 

kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning gjort påpekanden, lämnat råd eller 

anvisningar till nämnderna i enlighet med kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning 

för uppsiktsplikten. Vidare visar granskningen på särskilda brister avseende 

kommunstyrelsens uppsikt av Munkbo AB. 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Säkerställa att kommunstyrelsen etablerar och följer tydliga arbetsformer

samt en tydlig roll- och ansvarsfördelning för att styrelsen ska kunna utöva

sin uppsiktsplikt i enlighet med gällande lagar och kommunens

uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

- Säkerställa ändamålsenlig uppsikt av kommunens nämnder och bolag i

enlighet med uppdragsbeskrivningen

- Säkerställa att Munkbo AB efterlever kraven i ägardirektiv och att bolaget

bedrivs på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2020-01-31 på vilka 

åtgärder som styrelsen ämnar vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer 

som redovisas i rapporten. 

I bifogad skrivelse redovisas hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt i dag 

med utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen som kommunstyrelsen antog 2018-

12-18.

Av revisionsrapporten framgår att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning 

gjort påpekanden, lämnat råd eller anvisningar till nämnderna i enlighet med 

kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen har 

under innevarande år vid fem olika tillfällen kallat Välfärdsnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden till uppföljning av nämndernas prognostiserade obalans. 2019-

10-14 uppmanandes berörda nämnder att till styrelsen redovisa en plan med

åtgärder för budget i balans för 2020 vilket skedde 2019-11-22.

Granskningen redovisar att kommunen har rutiner för uppsikt över bolag och 

kommunalförbund i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Revisorernas uppfattning 

är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning utövat uppsiktsplikt genom att 

säkerställa att bolagen efterlever uppställda ägardirektiv. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-12-23 
 

KS 2019-000271 
Sida 

2(2) 

 

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen har i första hand inriktas mot, budget, 

uppföljning och internkontroll. Uppsikten när det gäller uppställda ägardirektiv är 

ett utvecklingsområde.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen 
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Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 
 

Bakgrund 

Kommunrevisionen har vid sitt möte 2019-11-28 antagit en granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningen har genomförts av EY på uppdrag 

av de förtroendevalda revisorerna. Av revisionsrapporten framgår att 

kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning gjort påpekanden, lämnat råd eller 

anvisningar till nämnderna i enlighet med kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning 

för uppsiktsplikten. Vidare visar granskningen på särskilda brister avseende 

kommunstyrelsens uppsikt av Munkbo AB. 

 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Säkerställa att kommunstyrelsen etablerar och följer tydliga arbetsformer 

samt en tydlig roll- och ansvarsfördelning för att styrelsen ska kunna utöva 

sin uppsiktsplikt i enlighet med gällande lagar och kommunens 

uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

- Säkerställa ändamålsenlig uppsikt av kommunens nämnder och bolag i 

enlighet med uppdragsbeskrivningen 

- Säkerställa att Munkbo AB efterlever kraven i ägardirektiv och att bolaget 

bedrivs på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast 2020-01-31 på vilka 

åtgärder som styrelsen ämnar vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer 

som redovisas i rapporten. 

 

Nedan redovisas hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt i dag med 

utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen som kommunstyrelsen antog 2018-12-

18. 

 

Kommunens processer för budget, uppföljning och internkontroll fastställs i 

sammanträdesplanen när det gäller tider för processerna avseende, Budget, 

uppföljning och Internkontroll. På så sätt säkerställs att styrelsen har kontroll över 

och kan planera för när budgeten ska beslutas, delår/årsbokslut redovisas samt när 

uppföljningen av internkontrollplanerna sker och när beslut ska tas om nya planer 

för nästkommande år. 

 

Processerna tillämpas utifrån de reglementen, styr och ledningssystem samt 

ekonomiregler samt tillämpningsanvisningar som kommunen har. 

 

Det finns anvisningar/mallar för samtliga processer (internkontroll, uppföljning och 

budget). Dessa förmedlas ut till förvaltningarna. 

 

Stödfunktioner stöttar förvaltningarna/avdelningarna i samtliga processer inom 

ekonomi, HR och administration. 

 

Beslutstöds systemet Hypergene hjälper att effektivisera och strukturera 

kommunens styrning med processer för planering, uppföljning och analys.  Där får 

man enhetlig rapportering, kan arbeta samtidigt i system och rapporter och får 

informationen samlad för analys av ekonomi, personal, mål, befolkning, 

verksamhetsstatistik. Rapportering/rapporter sker även i systemet så som 
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ekonomiska månads avvikelserapportering av årsprognos, delår och bokslut. Även 

uppföljning av kommunens målstyrningskedja. Dessa gäller samtliga nämnder. 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är en del i processerna för budget, delår/bokslut 

samt internkontrollrapportering från nämnderna. I kommunens sammanträdesplan 

ligger utöver nämndsmöten för beslut även dialogdagar såsom bokslutsdialog, 

budgetdialog där kommunstyrelsen har en dialog med respektive nämnd för att få 

en fördjupad inblick i hur det fungerar i nämnderna och deras verksamhetsområde. 

 

Riskanalyser 

Vid upprättande av nämndens internkontrollplaner beaktas riskanalyser. 

Riskbedömningen av görs utifrån en matris med poängsättning. Sannolikhet/risk 

(möjlig/sannolik), konsekvens/väsentlighet (allvarlig/kännbar).  

Vid uppföljning av internkontrollplanen för kommunstyrelsen redovisas även hur 

bolag/AB/samverkan SML/förbund fungerar. I december görs årligen en återrapport 

till kommunstyrelsen som då även antar upprättat förslag till nästkommande 

internkontrollplan samt noterar bolag/AB/samverkan SML/förbund förslag till plan. 

 

I nämndens budgethandling redovisas större förändringar samt att 

konsekvensanalys görs utifrån brukare och personalperspektiv.  

 

Nämnden redovisar ekonomisk månadsavvikelseprognos per februari och oktober 

utöver de delårsrapporter som görs per april, augusti och december. Dels för att 

säkra följsamheten och att snabbt agera vid budget- och avvikelse från fastställda 

mål. 

 

Riskanalys ska göras i samtliga tjänsteskrivelser som ingår i ärenden för beslut i 

kommunstyrelsen eller nämnder. Analysen görs ur flera perspektiv såsom 

ekonomiska konsekvenser, barnkonventionen, samverkan mm. Ekonomiska 

konsekvenser ska alltid anges. 

 

Kommunstyrelsen tillser att övriga nämnder har en god och systematisk intern 

kontroll med stöd av reglemente för internkontroll, antaget av KF 2003-06-18 §22. 

 

Tillämpningsanvisningar finns för att genomföra internkontroll i Munkedals 

kommun. Ekonomiavdelningen har utfärdat anvisningar för att vägleda 

förvaltningarna i arbetet med att utveckla formerna för uppföljning av den interna 

kontrollen. Tillämpningsanvisningarna anger hur riskbedömning/analys ska göras 

vid prioritering av olika rutiner, processer för att få fram vilka områden som ska 

kontrolleras. Riskbedömningen görs utifrån en matris med poängsättning. Mallar 

och dokument för rapportering och plan finns framtagna. 

 

Organisation för internkontrollprocessen 

En intern organisation finns för att driva internkontrollprocessen i Munkedal. 

Controllerfunktionen inom ekonomienheten har det övergripande ansvaret för att 

driva internkontrollarbetet ut mot verksamheterna/bolag/SML/AB/förbund och ser 

till att de genomförs i nämnder samt att återrapportering sker till kommunstyrelsen 

som har uppsiktsplikten. Vid den årliga bokslutsdialogen redovisar nämnd till 

kommunstyrelsen sin internkontroll inom nämnden.  

 

Styrgrupp: En styrgrupp som består av kommunledningsgruppen. I denna sitter 

kommundirektör, ekonomichef och förvaltningschefer. 

 

Arbetsgrupp: En arbetsgrupp har utsetts som skall driva intern kontrollarbetet ut i 

organisationen och stötta förvaltningschefer. Dessa kontaktpersoner/samordnare 

(oftast kvalitetsutvecklare) är utsedda för varje förvaltning för att: 

  

 Sprida kunskap om internkontroll 

 Hjälpa till med att kontroller genomförs inom Förvaltning/avdelning 
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 Hjälpa till vid rapportering och sammanställning till nämnd 

 Utveckla arbetet med intern kontroll inom förvaltningen/kommunen 

 

Internkontrollprocessen antas i kommunens sammanträdesplan årligen. Nämnderna 

ska i december månad återrapportera kontrollen av årets granskningar samt anta 

nya internkontrollplaner för nästkommande år. 

I övriga processer så som budget och uppföljningsprocessen finns även en intern 

organisation. 

 

Den nya styrmodellen som gäller från innevarande mandatperiod har tydliggjort KS 

roll och uppdrag. Det är lättare för KS att ställa krav på nämnderna med hänvisning 

till styrdokument och KS uppsiktplikt i de fall kommunstyrelsen anser det 

nödvändigt. 

 

Sammanfattningsvis säkerställer kommunstyrelsen att ekonomistyrning samt 

ekonomisk uppföljning och rapportering sker enligt följande; 

 

 Ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation gäller från 

och med 2019. Denna ska stärka kommunstyrelsens roll att utöva 

uppsiktsplikt samt leda och styra verksamheten.  

 

 I och med budgetprocessen och uppföljning/bokslutsprocessen 2019 lagt in 

extra dialogdagar med nämnder och kommunstyrelse. Detta för att få 

redovisning av nämndernas budget och åtgärder samt uppföljning i enlighet 

med ekonomistyrningsreglerna. 

 

 Uppdaterade ekonomistyrningsregler som bifogas i kommunens styr och 

ledningssystem antagen 2018-11-29 §110. De utgör ett stöd för 

kommunstyrelsen i utövande av sin uppsiktsplikt. 

 

 Kontrollområde 2020 i internkontrollplanen för kommunstyrelsen.  Hur har 

nämnderna hanterat kommunfullmäktiges beslut om resultatöverföring.  

 

 I samband med ny mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat nya 

långsiktiga inriktningsmål för både verksamhet och finans. De långsiktiga 

inriktningsmålen gäller för planeringsperioden som omfattar tre år på 

innevarande mandatperiod och ett år in på nästa mandatperiod. Det vill 

säga, år 2020–2023.  

 

 Kommunfullmäktige har beslutat 2018-11-29 § 111 tre finansiella 

inriktningsmål för planperioden 2020–2023. Målen ingår i kommunens 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

 

 Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden har arbetats fram 

av den nya politiska organisationen och beslutades i kommunfullmäktige 

2019-03-25 §26. Under året har samtliga nämnder arbetat fram 

verksamhetsmål och mått och verksamheterna har tagit fram 

verksamhetsplaner med aktiviteter kopplade till målen.  

 

 Enligt ekonomistyrningsreglerna ska uppföljning ske 5 ggr/år och det finns 

krav på att redovisa åtgärdsplaner vid budgetavvikelser i helårsprognosen. 

 

Revisorerna konstaterar att kommunstyrelsen inte gjort påpekanden, lämnat råd 

eller anvisningar till nämnderna alternativt lämna framställan till fullmäktige att 

ingripa, enlighet kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning. Under innevarande år har 

kommunstyrelsen presidium eller kommunstyrelsen vid fem olika tillfällen kallat 

Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för uppföljning av 

nämndernas prognostiserade obalans. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-14 §128 att kalla till ett extra sammanträde 

2019-11-22 där välfärds- samt Barn och utbildningsnämnden redovisar en plan 

med åtgärder för budget i balans 2020.  

 

Vid de tre första dialogdagarna har det inte resulterat i några råd eller anvisningar.  

 

Uppsiktsplikt av kommunen bolag 

Granskningen redovisar att kommunen har rutiner för uppsikt över bolag och 

kommunalförbund i enlighet med uppdragsbeskrivningen. Revisorernas uppfattning 

är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning utövat uppsiktsplikt genom att 

säkerställa att bolagen efterlever uppställda ägardirektiv. 

 

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen har i första hand inriktas mot, budget, 

uppföljning och internkontroll. Uppsikten när det gäller uppställda ägardirektiv är 

ett utvecklingsområde. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-03 

 

Dnr: KS  

  

Handläggare: 

Lars-Erik Hansson 

Ekonomichef 

Ekonomiavdelningen 

Internkontrollplan 2020 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 

Räddningstjänstförbundet, Mitt Bohusläns verksamhet 2020. 

    

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den 

interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I 

planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. 

Planen ska revideras årligen och antas av nämnden. Enligt 8 § skall planen föregås 

av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för urval av vilka kontroller 

som skall göras. Planen skall dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, 

rapportering mm. Styrelsens ansvar är även att leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

bolagen. 

 

Kommunstyrelsen noterade 2019-12-09 §190 att Räddningstjänstförbundet, Mitt 

Bohuslän inte inkommit med förslag till internkontrollplan för 2020, då direktionen 

tar beslut 2019–12–13. Internkontrollplanen delges på kommunstyrelsens möte i 

januari 2020. 

 

Förbundsdirektionen beslutade 2019-12-13 §27 att godkänna upprättat förslag på 

internkontroll år 2020 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Härmed bifogas 

förbundets plan för internkontroll 2020. Nio process/rutin kommer att kontrolleras 

under 2020. Drivmedelsreserver, utryckningsfordon, introduktion nyanställda, 

upphandling av varor, kompetensinventering RIB, räddningsmaterial, kontroll av 

attestrutiner, arbetsmiljö, rättsäker tillsyn. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förbättrade processer och rutiner i verksamheten 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-01-03 
 

KS  
Sida 

2(2) 

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

KS Diarie 

Ekonomichef 

Controller 

Kommundirektör 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

 

 
1 (4) 

 

   
 

   
 

Intern kontroll 2020 

Enligt kommunallagens 6 kap 7§ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Det samma gäller även om verksamheten bedrivs 

inom ramen för ett kommunalförbund. 

Lagen kan tolkas så att interna kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på 

verksamheten och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den interna 

kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten 

bedrivs effektivt och säkert. 

Intern kontroll är ett verktyg för såväl den politiska ledningen som för förbundsledningen och 

omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomin och 

verksamheten. En god intern kontroll kännetecknas av: 

• Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning, 

• En rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten, 

• Säkerställande av att lagar, policyer, reglemente m. m. tillämpas, 

• Skydd mot förluster och förstörelse av förbundets tillgångar, 

• Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel, 

 

Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte som ett mål eller rutin i sig själv.  

Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika 

verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför 

nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras 

löpande enligt plan. 

Process/rutin 

 

 

Kontroll 

Moment 

Kontroll- 

Ansvarig 

Frekvens/ 

Tid 

Metod Rapportera  

till 

Drivmedelsreserv Att tillräckliga reserver 

för drivmedel finns 

Teknisk chef/ 

operativ chef 

Klar i 

samband med 

bokslut 

Kontroll att 

rutin för 

drivmedels-

förvaring 

följs 

Förbundschef 

Utryckningsfordon Att våra 
utryckningsfordon är 
kvalitetssäkrade 
 

Teknisk chef Klart i 

samband med 

bokslut 

Kontroll av 

besiktningsin

tyg, att 

service är 

genomförd 

samt att 

felrapporter 

är åtgärdade 

Förbundschef 
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Introduktion 

nyanställda 

Rutiner för 

introduktion samt vem 

som har ansvaret för 

vad. 

Adm. stabschef Klart i 

samband med 

bokslut 

 

Kontroll av 

rutin för 

introduktion. 

Stickprov på 

de 3 senaste 

anställningar

na under 

året. 

Förbundschef 

Risk för köp av 

upphandlade varor 

utanför avtal pga 

okunskap 

Kontroll på 
verifikatsnivå med 
fokus på specifika 
konton där 
ramavtal finns, 
över 1 basbelopp som 
inhandlats 
externt. 

Adm. stabschef Klart i 

samband med 

bokslut 

Kontroll av 

upphandlade 

varor under 

året. 

Stickprov på 

10 slumpvis  

upphandlade 

varor som 

gjorts under 

året.  

Förbundschef 

Kompetens 

inventering RiB  

Kvalitetssäkring av 

personalens 

grundkompetens. 

Operativ Chef Stickprov. 

Klart vid 

årsbokslut. 

Utbildning 

och  övning 

kontolleras 

mot de 

lagstadgade 

kraven. 

Förbundschef 

Räddningsmateriel Säkerställ att årliga 

kontroller av 

andningsskydd 

genomförs. 

Operativ Chef Klart i 

samband med 

bokslut. 

Årskontrolle

r genomförs. 

Förbundschef. 

Kontroll av 

attestrutiner 

Kontroll att 

beslutsattest görs av 

rätt person 

Adm. stabschef Klart i 

samband med 

bokslut 

Stickprov på 

5 slumpvis 

utvalda 

attesträtter. 

Förbundschef 

Arbetsmiljö Att arbetsmiljön är 

tillfredställande på våra 

brandstationer. 

Operativ chef. 

Teknisk Chef 

Klart i 

samband med 

bokslut 

Årliga 

skyddsronde

r på våra 

brandstation

er 

Förbundschef 

Rättssäker tillsyn Att vår tillsynsprocess 

följer lagstadgad 

ärendehantering enligt 

Förvaltningslagen 

Förebyggandechef Avstämning i 

samband med 

bokslut 
 

Stickprov av 

två 

tillsynsärend

en / 

tertialbokslut 

Förbundschef 

 

 

Förtydliganden och motivering 

Nedan följer förtydliganden och motiveringar av analyserade processer, rutiner och 

arbetsuppgifter för förbundets inåt-perspektiv. 
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Drivmedelsreserver 

Risk att inte kunna utföra räddningsinsatser inom rimlig tid och enligt handlingsprogrammet 

på grund av brist på drivmedel vid en störning i samhället av drivmedelsförsörjningen. 

− Riskbedömningen för att detta kan ske är sannolik och konsekvensen bedöms vara 

allvarlig. 

Utryckningsfordon 

Att fordon är kvalitetssäkrade. 

 

Introduktion nyanställda 

Vid nyanställning skall alla medarbetare få samma förbundsövergripande introduktion. 

Görs inte detta så finns risk att förbundets regler, rutiner och policys inte blir kända för den anställde. 

 

Upphandling av varor 

Varor som inhandlas där förbundet har ramavtal skall följas. Kontroll behöver göras för att 

säkerställa detta. Stickkontroller visar om rutin för upphandling följs. Annars risk för 

avtalsbrott. 

 

Kompetensinventering RIB 

Nuvarande rotation och bemanningsproblematik på Rib personal gör att organisationen 

behöver kvalitetssäkra kompetenskvaliteten. Målet/syftet med intern kontrollpunkten är att 

minimera risken för olyckor samt att handhavande fel på grund av kompetensbrist uppstår. 

Kontrollen genomförs med stickprov mot verksamhet och aktivitetsplan. 

 

 

Räddningsmaterial 

I andningsskyddsverkstaden/rökskyddsverkstaden hanteras det årligen material för 

organisationens personal som är avgörande för egen säkerhet. 

Arbetarskyddet för personalen vid arbete med materialet vid rökdykningar är avgörande, 

därför görs en intern kontroll 2020 att förväntade kontroller genomförs.  

Kontrollen genomförs med stickprov mot verkstadens uppsatta mål och arbetsuppgifter. 

 

 

Kontroll av attestrutiner 
Kontroll att beslutsattest görs av rätt person. Risk finns annars att felaktig attestant inte har 

mandat att besluta. 

 

Arbetsmiljö 
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En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att organisationen genomför skyddsronder på 

respektive fastighet (brandstation). Under 2020 analyserar vi genomförandet och åtgärdandet 

av gjorda skyddsronder. Målet /syftet med intern kontrollen 2020 är att kvalitetssäkra 

personalens arbetsmiljö. Kontrollen genomförs med inläsning/analys av varje skyddsrond.  

Rättssäker tillsyn 

För att vår tillsynsprocess ska uppfattas som rättssäker för de kunder vi möter ska rutinerna i 

dessa ärenden följa de rutiner som avses i Förvaltningslagen. Formaliafel i hanteringen kan 

innebära merarbeten om våra beslut ogiltighetsförklaras i samband med att ärendet överklagas 

av denna orsak. Kontroll av detta kommer att göras med stickprov av enskilda tillsynsärenden 

i samband med bokslut. 
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Administrativa avdelningen 

Riktlinjer för POSOM 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna Riktlinjer för POSOM 2019-2021   

Sammanfattning 

POSOM aktiveras i samband med en inträffad händelse där kommunen, polisen, 

räddningstjänsten eller annan aktör ansvarar för hanteringen av själva händelsen. 

När POSOM aktiveras är det för att omhänderta ett större antal drabbade personer. 

POSOM ansvarar för att organisera omhändertagandet i samråd med den aktör som 

ansvarar för den övergripande hanteringen av händelsen.  

 

Riktlinjerna för POSOM behövde uppdateras, varav denna riktlinje nu lyfts upp till 

kommunstyrelsen.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Budget för POSOM hanteras genom 2;4 anslaget. Vid extraordinära händelser kan 

utlägg i stora drag återsökas.   

 

Barnkonventionen 

Effekten blir att kommunen uppfyller att  

 Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

inklusive sexuella övergrepp enligt artikel 19.  

 Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling enligt artikel 6. 

Inga ytterligare konsekvenser finns 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Säkerhetsstrateg 
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1.Krishantering i Munkedals kommun 

1.1 Grundläggande principer i krishantering 

Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret för en verksamhet under normala 

förhållanden har det också vid en kris. Enligt grundprinciperna för svensk krishantering 

ska en kris så långt som möjligt hanteras av den som drabbats. 

Ansvarsprincipen Principen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under 

normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar under en 

krissituation. I ansvaret ligger även att samverka och samordna 

arbetet med andra aktörer för att samhällets samlade resurser ska 

kunna tillvaratas på bästa sätt och användas effektivt. 

Likhetsprincipen Principen innebär att organisationen och arbetssättet under en kris 

bör så långt som det är möjligt bygga på det som gäller under 

normala förhållanden. 

Närhetsprincipen  Principen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar, av de 

närmast berörda och ansvariga. 

 

1.2 Ansvar vid en kris 

POSOM aktiveras i samband med en inträffad händelse där kommunen, polisen, 

räddningstjänsten eller annan aktör ansvarar för hanteringen av själva händelsen. 

När POSOM aktiveras är det för att omhänderta ett större antal drabbade personer. 

POSOM ansvarar för att organisera omhändertagandet i samråd med den aktör som 

ansvarar för den övergripande hanteringen av händelsen. 

 

1.3 Exempel på aktivering av POSOM 

Enligt angivna ramar för POSOM Munkedal framgår att händelser som kan påkalla 

POSOM-gruppens insatser kan till exempel vara större händelser av allvarligare art som 

genererar omfattande stödinsatser av psykosocial karaktär. 

Exempel på dessa är; 

 Händelse i Munkedals kommun med sådana följder att många människor drabbats 

direkt eller indirekt. 

 Inträffad händelse på annan plats i Sverige eller utomlands under samma 

omständigheter som ovan. 

 Olyckshändelse där NU-sjukvårdens psykologiska/psykosociala 

katastrofledningsgrupp (PKL) aktiverats och där POSOM–verksamheten lämnar 

bistånd efter begäran. 

 Händelser där POSOM kan verka stödjande till andra aktörer inom psykosocialt 

omhändertagande.  
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2.Bakgrund POSOM 
Med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd 1991:2 (Psykiskt och socialt 

omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) beslutade Munkedals kommun 1993 

att inrätta en POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (Kommunstyrelsen 

1993-09-14, § 169) och uppdraget gavs till räddningstjänsten, skolan och socialtjänsten.  

Detta beslut är grunden till dagens POSOM. Mandatet att sammankalla POSOM-grupp i 

Munkedals kommun åligger Välfärdsförvaltningen .  

POSOM-arbetet ska organiseras och planeras gemensamt med övriga lämpliga och 

intresserade företag och myndigheter. Dagens upplägg för POSOM-arbetet beaktar de 

kraven. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med handlingsplanen för Munkedals kommuns POSOM-grupp är att: 

 före krisen inträffar klargöra gruppens krishanteringsorganisation och förtydliga 

dess uppgifter och ansvarsförhållanden vid en kris eller extraordinär händelse, 

 

 under krisen ha en god förmåga att organisera omhändertagandet, samt 

 

 efter krisen tillvarata erfarenheterna från händelsen och dra lärdom av dessa.  

 

2.3 Målsättning 

POSOM-gruppens målsättning är att: 

 kunna organisera ett strukturerat omhändertagande, 

 

 kunna samverka och samarbeta med andra involverade aktörer samt 

 

 verka för att de drabbade vid en händelse får lämpligt stöd och hjälp samt att de 

efter händelsen fångas upp av den ordinarie vårdkedjan. 
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3. Organisation av POSOM 
POSOM-gruppen är en del av Munkedals kommuns krisledningsorganisation. Gruppen kan 

aktiveras av kommunens krisledningsstab eller avdelningschefen för Individ och 

FamiljeVälfärdsförvaltningen en eller dennes ersättare. Vid en händelse inom 

kommunens verksamheter för vilken POSOM aktiveras svarar POSOM under 

krisledningsstab eller krisledningsgrupp inom drabbad förvaltning. 

Men POSOM-gruppen är även en tillgänglig resurs för räddningstjänsten och polisen och 

agerar då friställt från kommunens krisledningsorganisation. POSOM-gruppen lyder då 

under räddningstjänstens räddningsledare alternativt polisens polisinsatschef. 

3.1 POSOM-grupp Munkedals kommun 

En arbetsgrupp 

POSOM-gruppen i Munkedals kommun består av endast en arbetsgrupp som 

återkommande under året möts för att utveckla sitt arbetssätt och sin kunskap gällande 

områden som har anknytning till POSOMS verksamhet. 

Anledningen till att endast ha en arbetsgrupp, som utgör både styrgrupp och 

resursgrupp, är att erfarenhet visar att det vid inträffade händelser är viktigare med få 

personer som vet vad de ska göra, än ett stort antal personer som inte har någon 

kontinuerlig anknytning till POSOM och dess verksamhet och inte är införstådda med 

arbetssättet.  

Vid en inträffad händelse där ett omhändertagande måste genomföras över tid finns ändå 

möjlighet att kontakta arbetskamrater, med lämplig kompetens och/eller erfarenhet för 

POSOMS uppdrag, för att stärka upp organisationen. 

Sammankallande 

Välfärdsförvaltningen är sammankallande och ansvarig för att POSOM-gruppen i 

Munkedals kommun är sammansatt enligt denna handlingsplan och att arbetet med och i 

POSOM-gruppen i övrigt bedrivs enligt denna handlingsplan. Inom Välfärdsförvaltningen  

är avdelningschefen för Individ- och Familjeomsorgen, eller dennes ersättare, ansvarig 

för att Välfärdsförvaltningen  följer handlingsplanen. 

Beslutsfattare aktivering POSOM-grupp 

 Avdelningschefen för individ och familjeomsorgen, eller dennes ersättare 

 Förvaltningschef, eller dennes ersättare 

 Kommundirektör (i samband med att Munkedals kommuns krisledningsstab är 

aktiverad) 

Ersättning vid POSOM-arbete på icke kontorstid 

Inom Munkedals kommun ska ersättning utgå till de kommunanställda medarbetare som 

larmas ut på POSOM-uppdrag på icke arbetstid enligt ordinarie lönevillkor. Dessa 

lönekostnader ska medarbetarens ordinarie arbetsgivare bekosta. 

Övriga POSOM-resurser från externa aktörer har ej rätt till löneersättning av Munkedals 

kommun med anledning av POSOM-uppdrag. 
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Medlemmar 

POSOM-gruppens medlemmar är utvald att ingå i POSOM-gruppen utifrån lämplig 

kompetens eller erfarenhet av POSOM-uppdraget. Den som är sammankallande för 

gruppen har också ett övergripande ansvar att tillse att nödvändiga externa 

aktörer/organisationer är med i gruppen. 

Exempel på lämpliga externa aktörer: 

 Närhälsan 

 Svenska kyrkan 

 Polismyndigheten 

 Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän 

 Röda Korset 
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4. Organisationsbild POSOM-grupp 

 

 

4.1 Funktioner och deras ansvarsområden i POSOM-grupp 

POSOM-ledare 

POSOM-ledare utgörs av avdelningschef för Individ och Familjeomsorgen, eller 

dennes ersättare. 

POSOM-ledarens uppgifter är att; 

 Inhämta lägesbild  

 Leda och fördela arbetet i POSOM-gruppen 

 Leda gruppens diskussioner och ta beslut om inriktning och åtgärder  

 Besluta om upprättande av stödcenter 

 Säkerställa att alla ekonomiska utgifter som uppkommer på grund av den 

inträffade händelsen redovisas i särskild ordning under POSOM-arbetet 

 Kontinuerlig avstämning med POSOM-gruppens övriga funktioner 

 Vid behov utgöra eller utse representant för att representera POSOM i 

stabsorienteringar som annan aktör genomför 

 Dokumentera händelseförloppet genom att föra anteckningar 

Stöd 

Stödfunktionen utgörs av någon ur POSOM-gruppen. Ju större antalet drabbade är, 

desto fler måste utgöra stödpersoner. Stödfunktionen leder stödpersonernas 

arbete. Stödpersonernas arbete bygger på nedan punkter, men de närvarar i 

normalfallet inte vid POSOM-ledarens avstämningsmöten om dessa genomförs på 

ett upprättat stödcenter. 

Stödfunktionens uppgifter är bland annat att; 

 Prioritera mottagandet av de drabbade och deras anhöriga 

 Ge särskild uppmärksamhet till drabbade barn 

 Dela ut informationsbroschyrer  

 Förse varje drabbad med numrerat armband (sker i samtycke med den 

drabbade) och bistå med att notera åtgärder i logg 

  

POSOM-
ledare 

Stöd Samordning 
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Samordning 

Samordningsfunktionen bemannas av någon ur POSOM-gruppen. 

Samordningsfunktionens uppgifter är att; 

 Prioritera utförandet av samordningsuppgifter och undvika att man ”fastnar” 

hos en drabbad som behöver stöd 

 Vid behov upprätta kontakt med PKL eller andra vårdinstanser 

 Utgöra kontaktväg in i POSOM-gruppen för andra aktörer och för anhöriga 

 Samordna stöd från annan viktig funktion. (T.ex. fastighetsjour för tillgång 

till kommunal fastighet på obekväm arbetstid) 

 Samordna logistiska lösningar vid transportbehov 

 Planera förplägnadsbehov och samordna införskaffandet av förplägnad och 

materiel 

 Om möjlighet finns iordningsställa telefoner för de drabbade på det 

upprättade stödcentret 
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5.Vid inträffad händelse 

Initiering 

Andra aktörer som exempelvis räddningstjänsten och polisen kan initiera POSOM, 

det vill säga påkalla behovet av POSOM-gruppens arbete och resurser. Detta kan 

göras genom Munkedals Tjänsteman i Beredskap (TiB). 

Beslut om aktivering av POSOM-grupp 

Efter en sådan initiering beslutar avdelningschefen för IFO, eller dennes ersättare, 

om att aktivera POSOM-gruppen. POSOM-gruppen larmas genom att gruppens 

medlemmar rings upp enligt larmlista och informeras om tid och plats för samling.  

Inställelse 

Om inte annat anges inställer sig de larmade medlemmarna på Forum, 

kommunhuset i Munkedal. Egna tjänstetelefoner ska medtas. Beslutsfattaren 

för POSOM, eller dennes ersättare, utgör alltid funktionen POSOM-ledare i POSOM-

gruppen. POSOM-ledaren bemannar POSOM-gruppens övriga funktioner och 

redogör för situationen.  

Förmedla kontaktväg  

Så snart det är möjligt ska kontaktvägen in till POSOM-gruppen förmedlas till den 

krishanterande aktören som initierat behovet av POSOM. (Samordningsfunktionen 

utgör kontaktväg in i POSOM-gruppen.) 

Beslut om stödcenter 

Utifrån platsen för händelsen utses en lämplig lokal som får utgöra stödcenter. Om 

gruppen inte har egen nyckel tas hjälp av fastighetsjour. 

Bedömning av behov av insatsåtgärder 

Utifrån de lämnade uppgifterna vid initieringen av POSOM-gruppen görs en första 

bedömning av vilka insatser som kan bli aktuella vid det blivande stödcentret. 

Utrustning medtas 

Utrustning packas ihop utifrån behovet och tas med till det blivande stödcentret. 

Upprättande av stödcenter 

Gruppen ska ordna för ett organiserat mottagande. Stödcentret bör vara i en lokal 

med flera rum där det finns möjligheter att samlas i grupp eller sitta mer avskilt.  

Det ska finnas en tydligt anvisad informationsplats. Det ska finnas möjligheter för 

drabbade att ringa. Delge kontinuerligt tillgänglig information till drabbade om vad 

som kommer att ske. 

Mat, kläder, filtar 

Kontakt tas med lämpligt kök eller servering för att ordna varm dryck och 

smörgåsar. (Undvik kaffe, te och större mängder choklad. Koffein kan förstärka de 

traumatiska upplevelserna). Vid behov skaffas filtar och kläder. 

Mottagande av drabbade och anhöriga 

Drabbade och anhöriga ska mötas direkt i entrén. Om möjligt, försök att hålla isär 

anhöriga till döda, skadade och oskadade. Håll samman familjer. 
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Numrerat armband 

Samtliga drabbade får ett numrerat armband. Utifrån numret noteras åtgärder, 

som exempelvis meddelande till anhörig, i en särskild logg. (Armband tilldelas och 

logg förs i samtycke med den drabbade. Personuppgifterna vidarebefordras därefter 

i vårdkedjan för att möjliggöra att de drabbade fångas upp efteråt.) 

Samordning av arbetet 

Samordningsfunktionen prioriterar att få alla praktiska delar på plats på stödcentret 

och skapa samordning i det fortsatta arbetet. Allt ifrån förplägnad till 

logistiklösningar. 

Ge stöd 

Stödfunktionen prioriterar att stödja de drabbade som befinner sig på stödcentret 

och arbetar utifrån nedanstående fyra punkter; 

 Alla bör få stöd som förmedlas på empatiskt sätt 

 Stödet kan vara praktiskt, emotionellt och socialt 

 Särskild uppmärksamhet ska riktas mot barn 

 Vid möjlighet, ge information om vanliga reaktioner och råd för bemästring 

För att underlätta arbetet med den sista punkten ska broschyr med 

kontaktuppgifter och kort beskrivning om vanliga reaktioner upprättas och 

tillhandahållas de drabbade. 

Reaktionerna efter en dramatisk händelse kan variera mycket. Allt från att bli 

apatisk till att gråta eller prata intensivt. Grip inte in för mycket. Närhet är i detta 

läge viktigast. Varsam kroppskontakt och lyssna på den drabbade. 

Förläggning av drabbade 

Planera förläggning för drabbade från annan ort. Om möjligt ska de drabbade hållas 

samman och förläggas på samma ställe. 

Hemresor 

Inför hemresa för drabbade från annan ort ska kontakt tas med POSOM på den 

drabbades hemort för att säkerställa mottagande vid hemkomsten. 

Rast – vila 

Medarbetarna i POSOM-gruppen ska gemensamt vara observanta på sina kollegors 

reaktioner och välmående. Alla i gruppen ska med jämna mellanrum ta rast och 

försöka gå undan en stund. 

Avlösning 

Vid POSOM-insats som varar över tid, det vill säga mer än 10 timmar, ska 

samordningsfunktionen planera för avlösning och ringa in personal. 

Dokumentera 

POSOM-ledaren ansvarar för att fattade beslut och vidtagna åtgärder dokumenteras 

genom egna anteckningar. 

Avslut 

Efter avslutad insats ska gruppsamtal med medarbetarna i POSOM-gruppen 

genomföras. Gruppsamtalet leds av POSOM-ledaren.  

En rapport över händelsen och POSOM-gruppens arbete upprättas efter händelsen 

och utgör del i en årlig uppföljning av POSOM-verksamheten.  
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Utvärdering av POSOM-insatsen 

Varje POSOM-insats ska på enklaste sätt utvärderas för att tydliggöra vad som 

gjordes bra och vad som gjordes mindre bra för att ständigt utveckla POSOM-

gruppens arbete. 
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6. Andra aktörer och resurser 

Företagshälsovård – Krisstöd 

Munkedals kommun har Ramavtal med företagshälsovårds leverantör som ansvarar 

för kommunens företagshälsovård.  

POSOM – PKL  

Samtliga kommuner i vårt närområde har egna POSOM-grupper. Om behov av ett 

stort antal POSOM-medarbetare uppstår på kort tid finns alltid möjligheten att be 

grannkommunerna om biträde.  

PKL är sjukvårdens motsvarighet till POSOM. NU-sjukvården har egen PKL-grupp 

som aktiveras vid behov. De är endast verksamma innanför sjukhusets dörrar. 

7. Kunskap 
För att kunna utföra ett professionellt och strukturerat omhändertagande är det 

viktigt att medarbetarna i POSOM-gruppen har nödvändig kunskap om gruppens 

arbetssätt vid en händelse, men även kunskap om människors reaktioner i kris och 

andra ämnen som berör krishantering och krisstöd. För att kontinuerligt öka vår 

kunskap och dra lärdom av andras erfarenheter är målsättningen att minst en gång 

per år verka för ökad kunskap genom att exempelvis ordna föreläsningar i aktuellt 

ämne. Säkerhetssamordnaren ansvarar för planering och genomförande. 

8. Övning 
Övning ger färdighet. För att skapa förmågan att utföra ett professionellt och 

strukturerat omhändertagande måste detta övas. Minst en gång per år ska POSOM-

gruppen övas. Detta kan ske genom larmövningar, startövningar, 

seminarieövningar eller motspelsövningar. Säkerhetsstrateg ansvarar för planering 

och genomförande. 

9.Revidering 
Detta dokument ska revideras vartannat år eller vid upptäckt behov. 

Avdelningschefen för IFO ansvarar för att revidering sker. 
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Definitioner 

Extraordinär händelse 

Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun1. 

Kris – Samhällsstörning 

Kris, ibland benämnd samhällsstörning, är en händelse som drabbar många 

människor och stora delar av samhället och som kan hota grundläggande värden 

(som vår demokrati) och viktiga samhällsfunktioner (som elförsörjningen). Kris är 

ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisationer. En 

kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att hantera krisen kräver 

samordnade åtgärder från flera myndigheter, organisationer och företag och på alla 

nivåer i samhället2. 

Lägesbild 

En lägesbild kan enklast beskrivas som en sammanställning av uppgifter för att få 

en bild av vad som har hänt, vilka effekter det har fått och vad konsekvenserna har 

blivit eller förväntas bli.  

En lägesbild är ständigt föränderlig. Därför är det viktigt att lägesbilden uppdateras 

med jämna mellanrum vid krisledningsarbete. 

Funktioner 

Funktioner är roller som bemannas upp av en eller flera medlemmar ur en fastställd 

grupp, exempelvis POSOM-gruppens ordinarie medlemmar. 

En funktion kan bestå av en eller flera personer och behöver inte utgöras av 

samma person från händelse till händelse.  

Fördelen med funktioner är att krisledningsorganisationen inte är sårbar för 

personalförändringar eller motsvarande. Med funktioner skapas en struktur för 

krishanteringsarbetet och man fastställer även ansvarsområde och arbetsuppgifter 

för krisledningsorganisationen. Risken för att missa viktiga krishanteringsåtgärder 

minskar. 

PKL 

PKL är sjukvårdens motsvarighet till POSOM. NU-sjukvården har egen PKL-grupp 

som aktiveras vid behov. De är endast verksamma innanför sjukhusets dörrar. 

Munkedals kommuns krisledning 

För mer information finns Munkedals kommuns krisledningsplan tillgänglig på 

www.munkedal.se.  

 

 

 

                                           
1 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 
2 ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull” prop. 2007/08:92 s. 77 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-09 

 

Dnr: KS 2019-000275 

  

Handläggare: 

Johan Celinder 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa avdelningen 

Medborgarlöften 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Planen för Medborgarlöften avseende trygghet 

för 2020    

Sammanfattning 

Kommunen har inom ramen för det samverkansavtal som finns med Polisen 

gemensamt tagit fram medborgarlöften för trygghet. Löftena baseras på den 

trygghetsundersökning som Kommunen och Polisen utförde i september och 

oktober 2019.  

 

Uppfyllanden av löftena kommer preciseras ytterligare i en specifik åtgärdsplan som 

tas fram i samråd med kommunen och Polisen.      

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Arbetet inryms inom befintliga lönekostnader och beräknas inte kräva ytterligare 

ekonomiska medel.    

 

Barnkonventionen 

Arbetet med Löftena uppfyller exempelvis följande artiklar: 

 Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

inklusive sexuella övergrepp, enligt artikel 19 

 Barn ska skyddas från narkotika, enligt artikel 33 

 I enlighet med barnkonventionen har även barn erbjudits och deltagit i 

trygghetsundersökningen 

Folkhälsa 

Upplevd trygghet är mycket viktig för folkhälsan. Vår hälsa påverkas av många 

faktorer i den omgivande miljön och otrygghet kan leda till att människor inte vågar 

röra sig ute i sin närmiljö. Det i sin tur kan leda till att man inte tar del av 

hälsofrämjande aktiviteter, inte vågar vara delaktig i samhället och till och med 

isolerar sig. För att våra invånare ska kunna må bra måste vi arbeta 

brottsförebyggande och för den upplevda tryggheten på ett strukturerat sätt.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Munkedals kommun 
Datum 

2019-12-09 
 

KS 2019-000275 
Sida 

2(2) 

 

Håkan Sundberg  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samtliga förvaltningar 

Säkerhetsstrateg 
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Plan 

Medborgarlöften 2020  

Trygghet 
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Dokumentbeskrivning 
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Antaget av: KS 

Antagningsdatum:  

Diarienummer:  

Gäller till och med: 2020-12-31 

Dokumentansvarig: Säkerhetsstrateg och Folkhälsostrateg  

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Medborgarlöften Trygghet  
Detta är Munkedals kommuns trygghetslöften som baseras på en 

trygghetsundersökning med 320 svaranden från =>15 år och äldre. Kommunen har 

även beaktat statistik från nationella undersökningar samt i samverkan med polis 

värderat löftena.  

Uppfyllanden av löftena preciseras i specifika åtgärdsplaner som är framtagna årligen 

av kommunen och Polisen.  

Godkännande och underskrift av löften     

Godkännandet av löftena ska undertecknas av Polisen, Kommunstyrelsens ordförande 

samt vice ordförande.      

Löften  

§.1 Att Kommunen arbetar för att minska nedskräpning 

  

§.2 Att samordnat arbeta för att minska användningen av narkotika och droger  

 

§.3 Att kommunen och polisen ska stödja grannsamverkan 

 

§.4 Att arbeta för att minska störande trafik  

 

§.5 Att utföra minst 20 fartkontroller på strategiska platser där fortkörning är ett 

problem 

 

§.6 Att utföra minst en trygghetsvandring i kommunens tätorter  

 

§.7 Att minska andelen otrygga till 26%  

 

§.8 Att minska andelen som har mycket litet och ganska litet förtroende för 

kommunens och Polisens arbete mot brott 

 

§.9 Utföra en inventering och utvärdering av belysningen i tätorterna vid 

gångvägar  

 

§.10 Att se över hur centrum i Munkedals kommun kan göras tryggare under 

kvällar och nätter  

 

§.11 Att se över hur centrum i Dingle kan göras tryggare under kvällar och nätter  

 

§.12 Att öka samverkan mellan Polis och skolan.  

 

§.13Att polisen närvarar lokalt i kommunens tätorter enligt fasta tider och vid de 

tillfällen Polisen beslutar om det   
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Uddevalla 2020-  Munkedal 2020-  

  

    

Chef lokalpolisområde  Kommunstyrelsens ordförande 

Västra Fyrbodal  Munkedals kommun 

 

…………………………..  ………………………….. 

 

 

…………………………..  ………………………….. 

 

   Munkedal 2019-  

  

    

   Kommunstyrelsens vice ordförande 

   Munkedals kommun 

 

   ………………………….. 

 

 

   ………………………….. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-11 

 

Dnr: KS 2019-000272 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Utredning om tillstånd för passiv pengainsamling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.  

Sammanfattning 

Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna även inkludera passiv insamling av pengar på allmänna 

platser inom kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har 

den 23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen. 

Det kan konstateras att det är möjligt att i den lokala ordningsföreskriften meddela 

bestämmelse om att passiv pengainsamling ska vara tillståndspliktig. Det 

förutsätter att kommunen definierar inom vilka geografiska områden 

tillståndsplikten ska gälla. Den som ansöker ska lämna in ansökan till 

polismyndigheten, som uttar en ansökningsavgift om 250 kr. Vid ansökan ska 

kommunen ges tillfälle att yttra sig över hur länge ansökan ska gälla. Ett tillstånd 

kan i princip vara tidlöst. Polismyndigheten meddelar i regel tillstånd inom 2-3 

veckor.  

 

Det ska noteras att tillståndsplikt för passiv insamling också påverkar insamling 

med bössor som görs av skolungdomar, föreningar m fl.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-07 

 

Dnr: KS 2019-000028 

  

Handläggare: 

Ulrika Karlsson 

Registrator 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.    

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2019-

01-04 § 5. 

 

Förteckning redovisar beslut tagna 2019-11-01 – 2019-12-31.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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Kommunstyrelsen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-01 – 2019-12-31 

 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-12-30 72702 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - 

Anställningsbeslut från område 

Barn- och utbildning för november 

och december månad. 

 

Linda Rundahl  

2019-12-11 72555 I Kommunledningskontoret Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 1.14 - Avge yttrande på 

kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och 

riktlinjer. Munkedals kommun 

kommer inte att yttra sig i Mål nr 

12618-19 - Hans-Joachim Isenheim 

./. Munkedals kommun ang 

laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. 

 

Håkan Sundberg 2019-000129 

2019-12-05 72519 I Färdtjänsthandläggare Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd 

till färdtjänst perioden 2019-11-01 

-- 2019-11-30. 

 

Inez Rössberg-

Andersson 

 

2019-11-19 72457 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 3.2.8 - Avtal har tecknats 

avseende IT-stöd för upphandling, 

upphandlingssystemet TendSign, 

med Visma Commerce AB. 

 

Kristin Karlsson 2019-000264 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-01-07 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2019-11-05 72247 I Kommunstyrelsens 

förvaltning 

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 

punkt 2.1.1 - Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 

myndighet.  

 

Peter Berborn 2019-000243 
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 2020-01-08  

 
  

  

 

 

 

Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Jan Hognert (M): 

4 december – Krissamverkan VGR i Göteborg 

5 december – Samverkansavtal med polisen 

12 december – Direktionen Fyrbodal 

13 december – Extra bolagsstämma Rambo 

16 december – Kommundialog hälso- och sjukvårdsnämnden 

9-10 januari – Styra och leda konferens i Göteborg. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-12 

 

Dnr: KS 2018-000067 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

    

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 23 att tillsätta en tillfällig beredning 

med syfte att arbeta fram former för implementering av ”Handlingsplan för 

vitalisering av kommunfullmäktige”. Vidare antog kommunfullmäktige ett 

reglemente för beredningen där det framgick att beredningen fick i uppdrag att se 

över fullmäktiges arbetsordning och framställa förslag på eventuella revideringar. 

 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 114 beslut om att webbsända sina 

sammanträden under 2020, men att en utvärdering ska göras i slutet på året innan 

beslut fattas om fortsättning 2021.  

Då webbsändning av sammanträden är på försök föreslås inga ändringar i 

arbetsordningen ännu. 

 

Vid beredningens sista sammanträde 2019-10-25 togs förslag till reviderad 

arbetsordning fram. Kommunfullmäktige har nu att fatta beslut om reviderad 

arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Beredningen gav sin slutrapport på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-

25.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonventionen och folkhälsa 

Arbetsordningen berör endast kommunfullmäktiges interna arbetsformer och 

bedöms därför inte påverka barn eller övrig folkhälsa. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 

gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.  

 

Antalet ledamöter  

1 § Fullmäktige har 35 ledamöter.  

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.  

 

Presidium  

2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en förste och andre vice ordförande som 

tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas före 

december månads utgång. 

 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

 

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån det behövs. 

 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 

har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  

 

Beräkning av tjänstgöringstid baseras på tidpunkt för den nybildade Munkedals 

kommuns tillkomst, d.v.s. 1974-01-01.  

 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 

dem vara ålderspresident. 

 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 

sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.  

 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 

Tid och plats för sammanträdena  

5 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom januari, juli, 

augusti och december. För varje år bestämmer fullmäktige tid och dag för 

sammanträdena. 

 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober.  

 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordföranden.  

 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet.  

 

7 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 

lämpligt sätt.  
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8 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden plats för 

kommunfullmäktiges sammanträden.  

 

9 § Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde görs på kommunens digitala 

anslagstavla. Tillkännagivandet ska omfatta tid och plats för sammanträdet och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

 

Tillkännagivandet ska ske minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  

10 § Sammanträdena bör avslutas före klockan 22.00.  

Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska 

slutföras på samma dag eller om sammanträdet ska avbrytas och hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde beslutar fullmäktige genast, 

när och var sammanträdet ska fortsätta.  

 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 

för det fortsatta sammanträdet.  

 

Ärenden och handlingar till sammanträdena  

11 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige 

ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.  

 

12 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet.  

 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 

tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  

 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör 

finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.  

 

Interpellationer och frågor bör delges samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  

13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

 

14 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde 

kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 

tjänstgöring.  

 

15 § Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som 

kallats till tjänstgöring.  

 

16 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 

skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  
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Upprop  

17 § En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 

finnas tillgänglig under hela sammanträdet.  

 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 

uppropslistan.  

 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare  

18 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

 

Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och biträda 

ordföranden vid eventuella röstsammanräkningar.  

 

Turordning för handläggning av ärendena  

19 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

kungörelsen.  

 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  

 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i kungörelsen.  

 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  

 

Yttranderätt vid sammanträdena  

20 § Rätt att delta i överläggningen har  

 

- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

 
- ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret.  

- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ 

kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 

bolaget.  

21 § Kommunens revisorer och deras sakkunniga får delta i överläggningen när 

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  

 

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör revisorernas egen förvaltning.  
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22 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som 

det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  

 

Ordförande får efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning det behövs, 

kalla ordförande, och vice ordförande i gemensam nämnd där kommunen ingår 

samt anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena.  

 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 

upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  

 

23 § Kommunchefen Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  

 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena.  

 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena  

24 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.  

 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 

inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad en talare anfört.  

Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 

inlägget framställs. Andra och sista repliken är begränsad till en minut. 

 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under hans anförande.  

 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse.  

 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får denne ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

Yrkanden  

25 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  

 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta lämna det skriftligt.  

 

Deltagande i beslut  

26 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas.  

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om 

fullmäktige fattar det med acklamation.  
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Omröstningar  

27 § När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som 

har utsetts att justera protokollet.  

 

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan.  

 

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

 

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart.  

 

28 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

 

En valsedel är ogiltig om den  

- upptar namnet på någon som inte är valbar,  

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  

 

Motioner  

29 § En motion  

- ska vara skriftlig. Den bör skickas digitalt via den e-post som ledamoten har 

tilldelats av kommunen.  och undertecknad av en eller flera ledamöter.  

- det ska tydligt framgå vem eller vilka som står bakom motionen 

- får inte ta upp ämnen av olika slag  

- väcks genom att den skickas in digitalt till kommunen. den ges in till 

kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige.  

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

 

En motion kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde.  

 

Är motionen inkommen senast två veckor innan utsatt sammanträde anmäls den på 

det sammanträdet. I annat fall anmäls den på nästkommande sammanträde. 

 

Fullmäktige får begära ett förtydligande av motionen om det krävs i samband med 

anmälan.  

 

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  

 

En motion kan hanteras på följande sätt: 

 

Motionen är besvarad: Kommunfullmäktige konstaterar att förslagen redan har 

beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder inte behövs. 
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Motionen avslås: Kommunfullmäktige avvisar förslagen och beslutar att inte vidta 

några åtgärder. 

 

Bifall/avslag/besvarande av enskilda att-satser: Kommunfullmäktige kan fatta olika 

beslut i olika att-satser. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska två gånger varje år redovisa de motioner 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och november.  

 

Medborgarförslag  

30 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom 

medborgarförslag.  

 

Ett medborgarförslag  

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

- ska innehålla namnförtydligande, adress, telefonnummer och gärna e-postadress.  

- får inte ta upp ämnen av olika slag.  

- väcks genom att det skickas in lämnas i till kommunen. kommunstyrelsens kansli, 

eller vid sammanträde med kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att göra en presentation i 

kommunfullmäktige av sitt medborgarförslag om max 5 minuter då 

medborgarförslaget anmäls. 

 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde.  

 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet 

till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 

fullmäktige.  

 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget 

behandlas.  

 

Ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 

denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till 

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 

medborgarförslaget från vidare handläggning.  

 

Ett medborgarförslag kan hanteras på följande sätt: 

 

Medborgarförslaget är besvarat: Kommunfullmäktige konstaterar att förslagen 

redan har beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder inte behövs. 

 

Medborgarförslaget avslås: Kommunfullmäktige avvisar förslagen och beslutar att 

inte vidta några åtgärder. 

 

Bifall/avslag/besvarande av enskilda att-satser: Kommunfullmäktige kan fatta olika 

beslut i olika att-satser. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska två gånger om året redovisa de 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
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Bolagens initiativrätt 

31 § Styrelsen i ett sådant företag, stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 3 

och 4 §§ får väcka ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till.  

 

Interpellationer  

32 § En interpellation ska vara skriftlig. Den ska skickas digitalt via den e-post som 

ledamoten har tilldelats av kommunen. och undertecknad av en ledamot. Den bör 

skickas ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den.  

 

En ersättare får lämna in skicka in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes.  

 

 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  

 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  

 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 

eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 

överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 

interpellationen.  

 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 

eller inte. 

 

Kommunfullmäktiges ledamöter får delta i debatten. 

 

Frågor  

33 § En fråga ska vara skriftlig. Den ska skickas digitalt via den e-post som 

ledamoten har tilldelats av kommunen. och undertecknad av en ledamot.  

Den ska skickas in ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 4 dagar före det 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  

 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. Det är enbart frågeställaren och den som svarar 

som får delta i debatten. 

 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Beredning av ärenden  

34 § Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 

Återredovisning från nämnderna  

35 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om 

detta anges i respektive nämnds reglemente.  

 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  

36 § Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning.  
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Särskilda uppgifter för fullmäktiges presidium 

37 § Fullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med kommunstyrelsen 

och ha en roll i den strategiska planeringen. 

 

Valberedning  

38 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden.  

 

Valberedningen består av 5 ledamöter och lika många ersättare.  

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.  

 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 

beredning.  

 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Beredning av revisorernas budget 

39 § Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

 

Justering av protokollet 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som han eller hon har lett. 

 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

 

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 

enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 

 

Reservation 

41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 

Expediering och publicering 

42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 

 

Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-30 

 

Dnr: KS 2019-000197 

  

Handläggare: 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Försäljning av bostäder i Hedekas 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer bolagets fastigheter på 

Åkersbergsområdet i Hedekas under förutsättning att anbuden är fördelaktiga för 

bolaget.  

Sammanfattning 

Styrelsen för Munkbo AB har 2019-09-26 inkommit med begäran om försäljning av 

bolagets fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas. Enligt bolagsordningen ska 

kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning till frågor av större vikt och 

eller principiell betydelse. Kommunfullmäktige avslog i februari 2017 en begäran 

från Munkbo AB att sälja hela eller delar av lägenhetsinnehavet i Hedekas. 

Utgångspunkten för försäljningen är det stora underhållsbehov som finns. Såväl 

nuvarande hyresgäster som andra intressenter och fastighetsbolag kommer att ges 

möjlighet att delta i anbudsgivningen. Munkbo AB har tidigare genomfört 

försäljning av enskilda fastigheter med ett positivt resultat.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

kan komma att påverka Munkbos AB ekonomi positivt och därmed kommunens 

borgensåtaganden. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Munkbo AB 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

7 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 140    Dnr: SBN 2019–205 
 
Slutredovisning – investeringar 2017 och 2018 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en rad av investeringar under 2017 
och 2018 efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas 
anslag, förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 
Slutredovisning avser projekt:  
 
Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 
Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 
Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  
Projekt 1204 Ombyggnation i kommunala fastigheter 
Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 
Projekt 1256 Energiåtgärder 
Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 
Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 
Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 
Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård 
Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 
Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 
Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 
Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden 
 
Ekonomi 
Investeringarna resulterar i kapitalkostnader som belastar respektive verksamhet 
som ”internhyra”. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, ekonom, 2019-11-25 
 
Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar utförda år 2017 
och 2018. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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  2019-11-25 Dnr: SBN 2019-000205

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Slutredovisning – investeringar 2017 och 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar utförda år 2017 
och 2018. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en rad av investeringar under 2017 
och 2018 efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas 
anslag, förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 
Slutredovisning avser projekt:  

Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  

Projekt 1204 Ombyggnation i kommunala fastigheter 

Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 

Projekt 1256 Energiåtgärder 

Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 

Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 

Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 

Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård 

Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 

Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 

Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 

Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Investeringarna resulterar i kapitalkostnader som belastar respektive verksamhet 
som ”internhyra”. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Mats Tillander 
 
 
 

Elisabeth Johnsson 
Samhällsbyggnadschef Förvaltningsekonom 
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  Dnr: SBN 2019-000205 

 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
  
 

Slutredovisning investeringsprojekt 2017 och 2018 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2017 och 2018 genomfört en rad 
investeringar, beslutade av Kommunfullmäktige. Investeringar där utfallet 
överstiger 500 tkr redovisas här (i tkr). 
 

Utförda åtgärder 2017 
Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Anslag 2017   800 
Rörelseöverföring från 2016   250 
Förbrukat  -958 
Överskott     92 

 

Utförda åtgärder: Åtgärder utförda på Bruksvägen, Möevägen och i centrum. 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Anslag 2017  2 000 
Rörelseöverföring från 2016     350 
Förbrukat -1 427 
Överskott     923 

 

Utförda åtgärder: Anpassning för AME i hus 36. Fönsterbeställningar i hus 38 och 
39.  

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  

Anslag 2017    300  
Rörelseöverföring från 2016    250 
Förbrukat   -660 
Underskott   -110 

 

Utförda åtgärder: Kvicksilverlampor har bytts ut. Armaturer byts mot mindre 
energikrävande. Vissa trästolpar har ersatts.  

Projekt 1204, ombyggnation i kommunala fastigheter 

Anslag 2017    800 
Rörelseöverföring från 2016    960 
Förbrukat -1447 
Överskott    313 
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Utförda åtgärder: Av investeringsbudgeten togs 747 tkr till investeringsprojekt 
1106 Munkedals skolans skolgård. 400 tkr till projekt 1109 tillbyggnad av 
kunskapens hus numera Skatten. 

Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 

Anslag 2017          0 
Rörelseöverföring från 2016          0 
Förbrukat -28 000 
Underskott -28 000 

 

Utförda åtgärder: Fastigheten köptes av Västragötalandsregionen enligt beslut KF 
160630 §51. Delar av anläggningen har sålts till Göteborgs stift, företag och 
privatpersoner. 

Projekt 1256 Energiåtgärder 

Anslag 2017  1 000  
Rörelseöverföring från 2016     240 
Förbrukat -1 153 
Överskott       87 

 

Utförda åtgärder: Byte av ventilationsaggregat i gymnastiksalen på Brukskolan. 
Fönsterbyte och belysningsstyrda armaturer på Skatten i samband med renovering. 
Byte av belysning med frånvarostyrning i klassrum på Hedekas skola och 
Munkedals skolan. 

Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 

Anslag 2017        0 
Rörelseöverföring från 2016        0 
Förbrukat  -1 102 
Underskott -1 102 

 

Utförda åtgärder: Maskiner, möbler etc förvärvades (enligt beslut KF 160630 §51) 
när anläggningen övertogs och används nu i utbildning och verksamhet.  

Utförda åtgärder 2018 
 
Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 
 
Anslag 2018  1 300 
Rörelseöverföring från 2017        0 
Förbrukat     -689 
Överskott     611 

 

Enheten har investerat i ny traktor och tillhörande kärra samt en ny 
åkergräsklippare. 
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Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Anslag 2018  2 000 
Rörelseöverföring från 2017     920 
Förbrukat -3 491 
Underskott    -571 

 

Utförda åtgärder: Verksamhetsanpassning för hus 3 hemtjänsten samt byte av 
fasad. Anpassning av Sporren hus 38 till konferenslokal, nya ytskikt. Byte av fasad 
samt nya fönster. Nytt plåttak på hus 35. 

Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 

Anslag 2018     377 
Rörelseöverföring från 2017     500 
Förbrukat    -859 
Överskott       18 

 

Utförda åtgärder: Ny lekutrustning samt markarbeten i form av konstgräs oh 
sten/murläggning. Ny utebelysning.  

Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård  

Anslag 2018       0 
Rörelseöverföring från 2017   -630 
Förbrukat*    370 
Underskott   -260 

*Fastighetsenheten erhöll under 2018 ett investeringsbidrag från Boverket på 
0,588 mnkr. Anslag 2017 uppgick till 1 000 tkr, och rörelseöverföring från 2016 
930 tkr, total budget 1 930 tkr. 2017 förbrukades 2 558 tkr. 

Utförda åtgärder: Ny lekutrustning samt markarbeten i form av konstgräs oh 
sten/murläggning. Ny asfaltsbeläggning och ny utebelysning. 

Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 

Anslag 2018  7 000 
Rörelseöverföring från 2017 -3 030 
Förbrukat  2 947 
Överskott  1 023 

 

Utförda åtgärder: Verksamhetsanpassning för rehab, öppna förskolan och 
resursteamet samt den externa hyresgästen bvc. 

Projekt 1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 

Anslag 2018  3 586 
Rörelseöverföring från 2017     310 
Förbrukat -1 500 
Överskott  2 396 

 

92



 

 www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

Utförda åtgärder: Lekutrustning samt markarbeten för anpassning för 
förskoleverksamhet, Lilla Foss Herrgård (Herrgårdens förskola). 
Verksamhetsanpassning för löneenheten på UM hus 6.  

Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 

Anslag 2018   1 000 
Rörelseöverföring från 2017          0 
Förbrukat   -1 713 
Underskott     -713 

 

Utförda åtgärder: Skolvägen har byggts om och trafiksäkerheten har förbättrats. 
Projektet tidigarelades då det skulle ha utförts vid renoveringen av Munkedals 
skolan.  

Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 

Anslag 2018     1 000 
Rörelseöverföring från 2017     2 260 
Förbrukat    -3 449 
Underskott       -188 

 

Utförda åtgärder: Vägar, VA med mera har byggts ut och 24 byggrätter har blivit 
möjliga att bebygga. VA avgift för samtliga tomter har erlagts.  

Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden 

Anslag 2018    5 350 
Rörelseöverföring från 2017    2 260  
Förbrukat   -3 448 
Underskott      -310 

 

Utförda åtgärder: Nytt tillagningskök samt tillbyggnad av personalutrymme, samt 
nya ytskikt av befintliga avdelningar.  

 
 
 
 
Mats Tillander   Elisabeth L Johnsson  
Förvaltningschef    Ekonom 
Samhällsbyggnad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

9 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 142    Dnr: SBN 2019–198 
 
Motion – detaljplanearbetet 
Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion att detaljplaner utformas så att det finns 
flexibilitet i tomtstorlek mm samt att samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag 
på principer/ramverk för byggande i Munkedals kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, och byggnadsnämnden under förra valperioden, har 
haft inriktningen att minska detaljstyrningen i kommunens detaljplaner. Vissa äldre 
planer med ”onödiga” regleringar har ändrats och förenklats.  
I pågående detaljplaneläggning eftersträvar kommunen generösa byggrätter för 
både bostads-och komplementbyggnader. Takvinklar och färgsättning bör vara 
tillåtande och möjligheter att stycka/reglera ihop tomter ska finnas där det är 
lämpligt.  
Detaljplanen är en trygghet för boende i ett område så att t ex. utsikt och 
formspråk bevaras. Framtagande av planlagd mark i anslutning till befintliga 
bostadsområden sker idag med befintlig bebyggelse i beaktande. 
Munkedals kommun har haft principen att kostnaden för mark, planläggning, 
utbyggnad av gata, belysning, lekplats mm samt förrättningar tas ut via tomtpriset. 
När 90–95% av tomterna i ett område är sålda ska kostnaderna vara betalda. 
Eftersom antal tomter/tomtstorlek står i förhållande till tomtpriset är storlek på 
tomter av betydelse för möjligheten att sälja. Tomtstorleken i kommunens senast 
framtagna detaljplaner är väl tilltagen, ca 1200m2. Tomter anpassas i möjligaste 
mån efter lokala betingelser.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att generella riktlinjer för framtagande av 
bostadsplaner riskerar att bli ett begränsande dokument då utformning av 
bebyggelse bör ske efter varje plans unika förutsättningar. Förvaltningen anser att 
motionärens önskan om flexibilitet tillämpas i pågående planarbete.   
 
Det är skillnad på hur tomter för bostäder och verksamheter hanteras i 
detaljplaner. Tomterna för bostäder fastighetsbildas i samband med utbyggnaden 
av gata etc medan verksamhetsfastigheterna oftast bildas efter önskemål från det 
köpande företaget. Det innebär att försäljningsprocessen för verksamheter blir mer 
utdragen och mer kostsam. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2019-11-19 
Motion, Karin Blomstrand, 2019-10-02 
Beslut Kommunfullmäktige, 2019-10-28  
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2019-12-16 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 146 Dnr: SBN 2019-216 
Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun. 
Frågor enligt rubricerad lag har tidigare handlagts av Miljönämnden. Taxa samt 
timavgift har tidigare fastställts av kommunfullmäktige efter förslag från 
Miljönämnden.  

När Miljönämndens arbetsuppgifter renodlats har handläggning och beslut enligt 
rubricerad lag övertagits av Samhällsbyggnadsnämnden erfordras vissa 
redaktionella justeringar i de kommunala föreskrifterna (tex att byta Miljönämnden 
mot Samhällsbyggnadsnämnden). 

Kommunfullmäktige föreslås även fastställa avgiften per timme till 1030 kr. Det är 
samma kostnad som Miljönämnden tillämpar för tillsyn enligt miljöbalken. 

Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2019-11-24 
Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt 
Lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inom 
Munkedals kommun 

 Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1030 kr 
för 2020. 

Expediering 
SBF 
Kommunstyrelsen 
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  2019-11-24 Dnr:       

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning inom Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt Lag om 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun 
 
Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1030 kr för 
2020. 

Sammanfattning 
Frågor enligt rubricerad lag har tidigare handlagts av Miljönämnden. Taxa samt 
timavgift har tidigare fastställts av kommunfullmäktige efter förslag från 
Miljönämnden.  
 
När Miljönämndens arbetsuppgifter renodlats har handläggning och beslut enligt 
rubricerad lag övertagits av Samhällsbyggnadsnämnden erfordras vissa redaktionella 
justeringar i de kommunala föreskrifterna (tex att byta Miljönämnden mot 
Samhällsbyggnadsnämnden). 
 
Kommunfullmäktige föreslås även fastställa avgiften per timme till 1030 kr. Det är 
samma kostnad som Miljönämnden tillämpar för tillsyn enligt miljöbalken. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Tillkommande arbetsuppgifter för SBN som inte kompenserats. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
SBF 

Mats Tillander 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadschef  
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Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning inom Munkedals kommun 
Inledande bestämmelser 
1 §  Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens prövning och 
tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) samt Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för kommunens kostnad för prövning och tillsyn enligt 
lagrum i 5 och 12 §§ i denna lag. 

3 § Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa 
i kronor per hel timme handläggningstid. 

4 § Beslut om avgift fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden får besluta om 
justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa 
tas inte ut för beslut av nämnd enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning där beslutet överklagas och därefter upphävs. 

Timavgift 
5 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, efterarbete och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

6 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2021-01-01 
besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 
2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad föregående år. 

Nedsättning av avgift m.m. 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får 
Samhällsbyggnadsnämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. 

Avgiftens erläggande m.m. 
8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Munkedals kommun, 
samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift 
eller i räkning. 

 

Denna taxa träder i kraft 2020-04-01. 
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