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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 20 januari 2020 

kl 09:00 – 16.30 

 

Beslutande 

 

Jan Hognert (M), Ordförande 

Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande 

Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 

Christoffer Rungberg (M) för Ausra Karlsson (M) 

Christoffer Wallin (SD) 

Mathias Johansson (SD) för Pontus Reuterbratt (SD) 

Louise Skaarnes (SD) 

Jenny Jansson (S) 

Rolf Berg (S) §§ 1, 11-14 

Pia Hässlebräcke (S) för Rolf Berg (S) §§ 2-10 

Carina Thorstensson (C) 

Pia Hässlebräcke (S) för Rolf Jacobsson (KD) § 1 

Rolf Jacobsson (KD) §§ 6, 11-14. 

Sten-Ove Niklasson (S) för Rolf Jacobsson (KD) §§ 2-5, 7-10. 

 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Karin Blomstrand (L) 

Jan Petersson (SD) 

Yvonne Martinsson (S) 
 

Utsedd att Justerare Liza Kettil (S) 

  

Justeringens plats 

och tid Digital justering, 2020-01-24, 10.00 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Linda Ökvist Paragrafer §§ 1-14 

   

 Ordförande 

 

Protokollet justeras digitalt 

 

 Jan Hognert  

 Justerare 

 

Protokollet justeras digitalt 

 

 Liza Kettil (S)  
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§ 1 Dnr 2020-000005  

 

Information 
 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Brunberg, Per Corshammar, Bo Pettersson och Jarmo Uusitalo 

informerar om avsiktsförklaringen gällande transportkorridoren mellan 

Göteborg och Oslo. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om den strategiska planen 

för åtgärder som ska förbättra måluppfyllelsen för eleverna, vilken 

antogs av Barn- och utbildningsnämnden i december. Planen har 

identifierat sex områden som förvaltningen kommer att arbeta vidare 

med, vilket ska förbättra måluppfyllelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 2 Dnr 2019-000271  

 

Svar gällande revisionens granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
 

Sammanfattning av ärendet 

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 framtagen 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.  
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Forts § 2 

 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-23 

Förslag till svar till revisionen 

Revisionsrapport 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta skrivelsen som sin egen.    

 

Yrkande 

Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget: 

”Kommunstyrelsen ska förtydliga de råd och stöd som ges vid 

uppföljningen av nämndernas verksamhet och ekonomi. Det kan mer 

konkret handla om att uttrycka stöd för föreslagna 

verksamhetsförändringar eller andra åtgärder som presenteras av 

nämnderna. 

Det är dock viktigt att kommunstyrelsen inte tar över nämndens 

ekonomiska ansvar eller på andra sätt begränsar nämndernas 

möjligheter att leva upp till kommunfullmäktiges krav på en ekonomi i 

balans. Vad gäller uppsiktplikten mot de kommunala bolagen ska 

kommunstyrelsen koppla sin uppföljning till de mål som finns i bolagens 

ägardirektiv på ett tydligare sätt.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition 

på Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

antar tilläggsyrkandet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta skrivelsen som sin egen med 

tillägget att ”Kommunstyrelsen ska förtydliga de råd och stöd som ges 

vid uppföljningen av nämndernas verksamhet och ekonomi. Det kan mer 

konkret handla om att uttrycka stöd för föreslagna 

verksamhetsförändringar eller andra åtgärder som presenteras av 

nämnderna. 

Det är dock viktigt att kommunstyrelsen inte tar över nämndens 

ekonomiska ansvar eller på andra sätt begränsar nämndernas 

möjligheter att leva upp till kommunfullmäktiges krav på en ekonomi i 

balans. Vad gäller uppsiktplikten mot de kommunala bolagen ska 

kommunstyrelsen koppla sin uppföljning till de mål som finns i bolagens 

ägardirektiv på ett tydligare sätt.”  
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Forts § 2 

 

Beslutet skickas till 

Revisorerna (Protokollsutdrag samt skrivelse) 

Kommundirektören 
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§ 3 Dnr 2019-000168  

 

Internkontrollplan 2020 för Räddningstjänsten mitt 
Bohuslän 
 

Sammanfattning av ärendet 

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. 

 

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

förslag på internkontroll år 2020 för Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän.  

 

Nio processer/rutiner kommer att kontrolleras under 2020. 

Drivmedelsreserver, utryckningsfordon, introduktion nyanställda, 

upphandling av varor, kompetensinventering RIB, räddningsmaterial, 

kontroll av attestrutiner, arbetsmiljö, rättssäker tillsyn.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-03 

Internkontrollplan Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns verksamhet 2020.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns verksamhet 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Ekonomiavdelningen (Ekonomichef och controller) 

Kommundirektören 

Akten 
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§ 4 Dnr 2019-000260  

 

Riktlinjer för POSOM 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Riktlinjer POSOM 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna Riktlinjer för POSOM 

2019-2021     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna Riktlinjer för POSOM 

2019-2021   

 

 

Beslutet skickas till 

Säkerhetsstrateg 
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§ 5 Dnr 2019-000275  

 

Medborgarlöften 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-09. 

Plan för medborgarlöften 2020. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Planen för Medborgarlöften avseende 

trygghet för 2020      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Planen för Medborgarlöften avseende 

trygghet för 2020    

 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningar 

Säkerhetsstrateg 
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§ 6 Dnr 2019-000272  

 

Utredning gällande tillstånd för passiv insamling av 
pengar 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.    

 

Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD): Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram 

förslag till ny ordningsstadga för Munkedals kommun med följande 

inriktning: 

Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 

Tillståndet ska gälla max tre dagar. Skolklasser, ideella föreningar samt 

föreningar med 90-konton omfattas inte av tillståndsplikten. 

Vid ansökan ska syftet med insamlingen uppges. 

Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 

Kommunstyrelsen ska dessutom ge förslag på vilka platser i kommunen 

där tillståndsplikten krävs. 

 

Christoffer Wallin (SD) och Christoffer Rungberg (M): Bifall till Rolf 

Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Liza Kettil (S), Göran Nyberg (L) och Carina Thorstensson (C): Avslag till 

Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

ProSale Signing Referensnummer: 823474



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 6 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande 

Nej-röst: Avslag till Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L)  x  

Christoffer Wallin (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Louise Skaarnes (SD) x   

Liza Kettil (S)  x  

Pia Hässlebräcke (S)  x  

Jenny Jansson (S)  x  

Carina Thorstensson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD) x   

Resultat 6 5 0 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny 

ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning: 

• Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 

Tillståndet ska gälla max tre dagar. Skolklasser, ideella föreningar 

samt föreningar med 90-konton omfattas inte av tillståndsplikten. 

• Vid ansökan ska syftet med insamlingen uppges. 

• Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 

 

Kommunstyrelsen ska dessutom ge förslag på vilka platser i kommunen 

där tillståndsplikten krävs.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Göran Nyberg (L), Liza Kettil (S) för gruppen och  

Carina Thorstensson (C). 
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§ 7 Dnr 2019-000028  

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 

delegationsordning 2019-01-04 § 5. 

 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten.    

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 8 Dnr 2020-000006  

 

Information / rapporter från förtroendevalda 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Hognert (M) rapporterar från möten som delgetts kommunstyrelsen 

via lista i handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport december - januari.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 9 Dnr 2020-000010  

 

Information från förvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen informerar om; 

- budgetförändringar 2018-2020, 

- nollbasbudget,  

- könsfördelning ledningspersonal, december 2019, 

- preliminärt resultat för år 2019 

 

Kommundirektören informerar om att Västra Götalandsregionen beslutat 

om ny organisation för barn- och ungdomspsykiatrin vilket medför att en 

mottagning kommer förläggas i Munkedal.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 10 Dnr 2018-000067  

 

Reviderad Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-12 

Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkande 

Liza Kettil (S):  

Paragraf 2 

Tillägg att även ordförande ska väljas. 

  

Paragraf 20 

Förtydligande att första vice och andra vice ordförande har yttranderätt. 

  

Paragraf 24 

Formuleringarna bör ändras till könsneutrala pronomen. 

 

Paragraf 29 

Ändra till ”får bara ta upp ett ämne per motion.” 

Motionen ska inkomma senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Tillägg att en motion kan vara bifallen. 
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Forts § 10 

 

Paragraf 30 

Ändra till ”får bara ta upp ett ämne per medborgarförslag.” 

Tillägg att ett medborgarförslag kan bifallas. 

  

Paragraf 40 

Lägg till ”digitala” gällande anslagstavlan. 

 

Göran Nyberg (L):  

Paragraf 24 

Tillägg att ”Inlägg begränsas till 5 minuter.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige.  
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§ 11 Dnr 2019-000197  

 

Försäljning av bostäder i Hedekas 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Skrivelse från Munkbo AB 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer bolagets 

fastigheter på Åkersbergsområdet i Hedekas under förutsättning att 

anbuden är fördelaktiga för bolaget.    

 

Yrkande 

Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Liza Kettil (S) och Christoffer Wallin (SD): Återremiss med motiveringen 

att ärendet inte är tillräckligt berett. Ärendet ska kompletteras för att 

kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till förslaget. Återremissen 

syftar till att se över nuvarande hyresgästers möjlighet att köpa de 

fastigheter de bor i, framtagande av den faktiska kostnaden för 

renovering av fastigheterna som föreslås att säljas, att i samband med 

översynen även se över behovet av nybyggnation i kommundelen samt 

att se över möjligheten för kommunen att köpa förskolans lokaler. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst: Återremiss. 
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Forts § 11 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S)  x  

Rolf Berg (S)  x  

Jenny Jansson (S)  x  

Carina Thorstensson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Resultat 3 8 0 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med motiveringen 

att ärendet inte är tillräckligt berett.  

Ärendet ska kompletteras för att kommunstyrelsen ska kunna ta 

ställning till förslaget. Återremissen syftar till att se över nuvarande 

hyresgästers möjlighet att köpa de fastigheter de bor i, framtagande av 

den faktiska kostnaden för renovering av fastigheterna som föreslås att 

säljas, att i samband med översynen även se över behovet av 

nybyggnation i kommundelen samt att se över möjligheten för 

kommunen att köpa förskolans lokaler.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Göran Nyberg (L) och Christoffer Rungberg (M) för gruppen. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 
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§ 12 Dnr 2019-000287  

 

Slutredovisning - investeringar 2017 och 2018 för 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en rad av investeringar 

under 2017 och 2018. Anslag, förbrukning samt avvikelse redovisas. 

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”.  

 

Beslutsunderlag 

SBN 2019-12-16 § 140. 

Redovisning av anslag, förbrukning samt avvikelse.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda år 2017 och 2018.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda år 2017 och 2018.  
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§ 13 Dnr 2019-000211  

 

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om 
detaljplanarbetet 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

 

Beslutsunderlag 

SBN 2019-12-16 § 142 

Motion från Karin Blomstrand (L)  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Forts § 13 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad 
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§ 14 Dnr 2019-000288  

 

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

Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

 

Beslutsunderlag 

SBN 2019-12-16 § 146 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun 

 

Samhällsbyggnadsnämndens 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.   

 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD): att avgiften per handläggningstimme är 1004 kr 

för 2020. 

 

Carina Thorstensson (C), Liza Kettil (S): Bifall till Christoffer Wallins (SD) 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

yttrar sig till kommunfullmäktige enligt Christoffer Wallins (SD) förslag. 
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Forts § 14 

 

Kommunstyrelsens yttrande 

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 1004 

kr för 2020.  
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