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Sammanträdesdatum

2019-04-29
Plats och tid

Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 29 april 2019, kl.
17.00 – 22:30

Beslutande

Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande
Christoffer Wallin (SD)
Pontus Reuterbratt (SD)
Christer Börjesson (SD)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Bo Ericson (SD)
Ann-Sofie Alm (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Henrik Palm (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (L)
Karin Blomstrand (L)

Ej tjänstgörande
ersättare

Maria Pasanen (SD), Linda Wighed (M), Anna Höglind (L), Johan Magnusson (L), Håkan
Bergqvist (S), Yvonne Martinsson (S), Hisham Alamro (S), Lovisa Svensson (C), Ayman
Shehadeh (MP) §§ 31-45

Övriga
deltagare

Håkan Sundberg, kommundirektör
Karin Kvist Ekholm, sekreterare

Utses att
justera

Karin Blomstrand (L) och Maria Sundell (S)

Justeringens
tid och plats

2019-05-02, kl. 16.00, Kommunhuset Forum

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Paragrafer 31-53

Karin Kvist Ekholm
Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande
Karin Blomstrand (L)

Justerandes sign

Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S) för Leif Karlsson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Malin Svedjenäs (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP) §§ 31-45

Maria Sundell (S)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 31
Anmälan av medborgarförslag
Sammanfattning

Ett medborgarförslag om dialogmöte inkom 2019-03-25, dnr: KS 2019-60.
Ett medborgarförslag om att motverka insektsdöd inkom 2019-03-29, dnr: KS
2019-77
Ett medborgarförslag om klimatåtgärder för Munkedals kommun inom 2019-0415, dnr: KS 2019-89.
Protokollsanteckning
Ordförande meddelar att ytterligare underskrifter har tillkommit till
medborgarförslag om klimatåtgärder för Munkedals kommun inom 2019-04-15,
dnr: KS 2019-89, och att underskrifterna bifogas i protokollet.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar överlämna samtliga medborgarförslag till
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 32

Dnr: KS 2019-82

Anmälan av interpellation
Sammanfattning
Carina Thorstensson (C) inkom 2019-04-09 med en interpellation ställd till
kommunstyrelsen om hur kommunstyrelsen avser att utveckla kontakterna till
småföretagarna i kommunen.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är framställd och ska
besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästkommande
sammanträde.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 33
Anmälan av motioner
Sammanfattning

Rolf Berg (S), Carina Thorstensson (C) Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf
Jacobsson (KD) inkom 2019-03-18 med motion med anledning av Munkedals
Bordtennisklubbs avancemang till högsta division, dnr: KS 2019-56.
Karin Blomstrand (L) inkom 2019-04-04 med en motion om handikappbadplatser
i Munkedals kommun, dnr: KS 2019Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2019-04-15 med motion om uttalande om
återvändande IS-terrorister, dnr: KS 2019-88.
Fredrik Olsson (KD) inkom 2019-04-15 med motion om att bekämpa ensamhet
och bygga upp gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun, dnr: KS
2019-90.
Göran Nyberg (L) inkom 2019-04-15 med motion om handelsområdet i Håby,
dnr: KS 2019-91
Göran Nyberg (L) inkom 2019-04-15 med motion om utvecklingsplaner för
kommundelarna, dnr: KS 2019-92
Beslut
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen med anledning av
Munkedals Bordtennisklubbs avancemang till högsta division till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om handikappbadplatser
i Munkedals kommun till kultur- och fritidsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar att sända motion om uttalande om
återvändande IS-terrorister detta till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar att sända motion om att bekämpa ensamhet
och bygga upp gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun till
Välfärdsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar att sända motion om handelsområde i Håby
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar att sända motion om utvecklingsplaner för
kommundelarna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Välfärdsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 34

Dnr: KS 2018-254

Årsredovisning
Sammanfattning
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret
2018. Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från
kommunens verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag.
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 12,5 mnkr för 2018 vilket är
strax under det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr. Årets resultat, 12,5 mnkr,
uppgår till 1,9 procent av skatte- och bidragsintäkter vilket är något under
resultatmålet för året som är 2,0 procent. Däremot är kommunfullmäktiges
inriktningsmål, med ett resultat på 2,0 procent på lång sikt, uppfyllt.
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott gentemot budget på -16,7 mnkr.
Kommunledningskontoret och sektorerna Samhällsbyggnad samt Barn-och
utbildning redovisar tillsammans överskott med 2,6 mnkr medan sektor Omsorg
redovisar underskott med 19,2 mnkr. Byggnadsnämndens överskott uppgår till
0,3 mnkr. Lönenämnden redovisar ett nollresultat.
Verksamheten nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 98 % av summan
av skatter och generella statsbidrag (91,8 % 2017). Nettoinvesteringarna
uppgick till 28,3 mnkr (51,3 mnkr 2017 Självfinansieringsgraden är på grund av
det positiva resultatet och relativt låga investeringsvolymen fortsatt betydligt
över 100 procent och uppgick till 123 procent (142 procent). Någon nyupplåning
har inte varit aktuell under året. Kassalikviditeten är mycket god och soliditeten
förbättras ytterligare och är positiv även inklusive samtliga pensionsåtagande.
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2018, är
samtliga tre finansiella mål helt uppfyllda. Av de sju inriktningsmålen bedöms
alla sju vara delvis uppfyllda.
Kommunkoncernens resultat uppgår till 14,8 mnkr (16,9 mnkr efter finansiella
poster). I kommunkoncernen ingår Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB,
Dingle industrilokaler AB, Rambo AB, Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt
Hyresrättsföreningen Sörbygården och Dinglegården.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 60
Tjänsteskrivelse 2019-03-25
Föredragning ekonomichef
Årsredovisning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 34
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗
∗
∗

Kommunfullmäktige fastställer 2018 års bokslut med redovisad
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals
kommun samt Munkedals kommunkoncern.
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel
för kommunstyrelsen med 69,4 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lönenämndens
verksamhetsberättelse.

Yrkande
Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Karl-Anders Andersson (C): Ändra resultatmål nr. 2, under punkt 4 sida 68, från
ej uppfyllt till delvis uppfyllt.
Fredrik Olsson (KD): Bifall till Karl-Anders Andersson (C) ändringsyrkande
Heikki Klaavuniemi (SD): Ajournering.
Ajournering begärs och verkställs 17:56-18:01.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och KarlAnders Anderssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunfullmäktige fastställer följande
propositionsordning:
Ja: Bifall till kommunstyrelsens beslut.
Nej: Bifall till Karl-Anders Anderssons ändringsyrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röster: 18
Nej-röster: 17
Omröstningslistan bifogas till protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 34
Beslut
∗
∗
∗

Kommunfullmäktige fastställer 2018 års bokslut med redovisad
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals
kommun samt Munkedals kommunkoncern.
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel
för kommunstyrelsen med 69,4 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lönenämndens
verksamhetsberättelse.

Reservation
Liza Kettil (S) för S-gruppen
Lars-Göran Sunesson (C) för C-gruppen
Ove Göransson (V) för V-gruppen
Rolf Jacobsson (KD) för KD-gruppen
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 35

Dnr: KS 2019-76

Revidering av lokala avfallsföreskrifter
Sammanfattning
En fastighetsägare framför i en skrivelse synpunkter på svårigheterna att få
uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam. Ägarens fastighet kopplades bort
från elnätet 2016 och har inte förbrukat el sedan 2012. Elementen och ledningar
är sönderfrusna, ingen bor på fastigheten och ingen verksamhet bedrivs.
Fastighetsägaren ansökan om ”uppehåll” till miljönämnden har avslagits.
Nämnden anser inte att huset är ”obeboeligt”.
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning (efter besök på plats) att
fastigheten är ”obeboelig” och att miljönämndens tolkning av föreskrifterna är
snäv. Kommunens avsikt är att hus som inte nyttjas under en längre
sammanhängande period eller som inte kan utnyttjas som bostad ska få
uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 74
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-11 § 33
Remissvar från miljönämnden
Tjänsteskrivelse 2019-02-19
Brev 2019-02-11
Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 2017-04-01
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
∗

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslut om följande ändring av § 46, lokala
avfallsföreskrifter:
”Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fastighet
som inte nyttjas under en sammanhängande period eller som inte
kan nyttjas som bostad kan efter ansökan få uppehåll i tömning av
hushållsavfall och slam och av Miljönämnden
Ett skriftligt intyg från ägare/nyttjanderättsinnehavare ska bifogas
ansökan.
Helårsboende (mantalsskrivna) får uppehåll under tiden fastigheten
är outnyttjad, dock minst 6 månader.
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst
hela perioden fr.o.m. april t.o.m. september
Uppehåll gäller som längst 5 år i taget.
Fastighet med uppehåll under längre tid än ett år debiteras ingen
grundavgift.”

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 35

Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag
till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet till
kommunstyrelsen med begäran om nytt förslag när det gäller
avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att avfallsföreskrifter och
avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer.

Yrkande
Rolf Berg (S): Förslag till beslut enligt följande:
* Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt förslag när det gäller
avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att avfallsföreskrifter och
avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer.
* Kommunfullmäktige beslutar att i avvaktan på nytt beslut om tillämpning
av avfallsföreskrifter och renhållningstaxa skall övergång till nytt
insamlingssystem tillfälligt avbrytas och ge Rambo i uppdrag att ompröva
de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja 4-fackskärl.
Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L), Per-Arne Brink (S), Matheus Enholm
(SD), Christer Börjesson (SD), Karl-Anders Andersson (C), Jan Hognert (M) och
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Rolf Berg (S)
Rolf Berg (S): Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, kl. 18:30-18:45
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet
ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslut
∗

∗

Kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt förslag när det gäller
avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att avfallsföreskrifter och
avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer.
Kommunfullmäktige beslutar att i avvaktan på nytt beslut om tillämpning
av avfallsföreskrifter och renhållningstaxa skall övergång till nytt
insamlingssystem tillfälligt avbrytas och ge Rambo i uppdrag att ompröva
de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja 4-fackskärl.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Rambo

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 36

Dnr: KS 2018-13

Utredning om ny skolenhet, multihall och ny förskola i centrala
Munkedal
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
bygga:
- en ny förskola inom Kungsmarksområdet i stället för på Brudås
- en ny skola i stället för tillbyggnader på Bruksskolan och Munkedalsskolan
- en ny multihall eller bollhall i anslutning till befintlig sporthall
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 62
Tjänsteskrivelse 2019-02-27
Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och
utbildningsnämnden när det gäller ställningstagande till ny förskola och
ny 4–6 skola, samt till kultur- och fritidsnämnden när det gäller ny
bollhall. I ställningstagandet skall ingå överväganden om andra alternativ
än de som finns i förvaltningens förslag till beslut och grundas på
verksamhetens behov och ekonomiska konsekvenser av olika alternativ.

Yrkande
Jan Hognert (M): Förslag till beslut enligt följande:
* Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att,
utifrån ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov, ta fram en
beställning för att bygga en ny 4-6 skolenhet på Kungsmarksområdet.
* Kommunfullmäktige ger Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att, utifrån
ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov, ta fram en
beställning för att bygga en bollhall i anslutning till Kungsmarksskolan
med omklädningsrum och förråd.
* Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att,
utifrån ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov, ta fram en
beställning för att bygga ny förskola i anslutning till Kungshöjdens
förskola på Brudås när detaljplanen för området ändrats.
* Kommunfullmäktige uppmärksammar nämnderna på att respektive nämnd
ansvarar för att anslag söks för investeringar respektive drift.
Matheus Enholm (SD), Karin Blomstrand (L), Göran Nyberg (L): Bifall till Jan
Hognerts (M) förslag till beslut.
Rolf Jacobsson (KD): Ajournering.
Ajournering begärs och verkställs, 19:11 – 19:16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 36

Liza Kettil (S): Förslag till beslut enligt följande:
* Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att ta
fram en beställning för att bygga en ny 4-6 skolenhet på
Kungsmarksområdet.
* Kommunfullmäktige ger Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att ta fram
en beställning för att bygga en flexibel aktivitetshall med möjlighet till
utövande av både kultur och sport i anslutning till Kungsmarksskolan med
omklädningsrum och förråd.
* Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att ta
fram en beställning för att bygga ny förskola i anslutning till
Kungshöjdens förskola på Brudås när detaljplanen för området ändrats.
* Kommunfullmäktige uppmärksammar nämnderna på att respektive nämnd
ansvarar för att anslag söks för investeringar respektive drift.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet
ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) förslag till beslut och Liza
Kettils (S) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan
Hognerts (M) förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunfullmäktige fastställer följande
propositionsordning:
Ja: Bifall till Jan Hognerts (M) förslag till beslut
Nej: Bifall till Liza Kettils (S) förslag till beslut
Omröstningsresultat
Ja-röster: 18
Nej-röster: 17
Omröstningslistan bifogas i protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 36
Beslut

* Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att,
utifrån ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov, ta fram en
beställning för att bygga en ny 4-6 skolenhet på Kungsmarksområdet.
* Kommunfullmäktige ger Kultur- och Fritidsnämnden i uppdrag att, utifrån
ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov, ta fram en
beställning för att bygga en bollhall i anslutning till Kungsmarksskolan
med omklädningsrum och förråd.
* Kommunfullmäktige ger Barn- och Utbildningsnämnden i uppdrag att,
utifrån ekonomiska förutsättningar och verksamhetens behov, ta fram en
beställning för att bygga ny förskola i anslutning till Kungshöjdens
förskola på Brudås när detaljplanen för området ändrats.
* Kommunfullmäktige uppmärksammar nämnderna på att respektive nämnd
ansvarar för att anslag söks för investeringar respektive drift.
Reservation
Liza Kettil (S) för S-gruppen
Lars-Göran Sunesson (C) för C-gruppen
Ove Göransson (V) för V-gruppen
Rolf Jacobsson (KD) för KD-gruppen
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida

13(37)

Sammanträdesdatum

2019-04-29

§ 37

Dnr: KS 2018-463

Reviderat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2018-11-29 §§ 105–106 antagit
reviderade reglementen för miljönämnden i mellersta Bohuslän respektive för
samhällsbyggnadsnämnden. Olyckligtvis har såväl miljönämnden som
samhällsbyggnadsnämnden tilldelats ansvar för strandskyddsärenden i de
reviderade reglementena. Det är ett förbiseende som beror på ett
fullmäktigebeslut per 2014-12-17 § 97, där det anges att strandskydd ska
hanteras i Munkedals kommun och inte av den gemensamma miljönämnden.
Skälet för fullmäktiges beslut 2014 är att situationen är väsentligt annorlunda än
i Sotenäs och Lysekil när det gäller mängden sjöar och vattendrag. Fullmäktiges
beslut har dock inte verkställts tidigare.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 75
Remissvar från miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-15 § 27
Samhällsbyggnadschefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2019-0213.
Kommunfullmäktige 2018-11-29 §§ 105-106.
Utdrag ur reglemente för Miljönämnden
Utdrag ur reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
∗

∗

∗

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att strandskyddsärende i Munkedals
kommun handläggs och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, i
enlighet med antaget reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för miljönämnden i mellersta
Bohuslän så att strandskyddsärenden avseende Munkedals kommun inte
längre handläggs av miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutar om följande lydelse i § 4 reglemente för
miljönämnden avseende Munkedals kommun: ”Nämnden ansvarar för de
samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning/dispens och
tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), exklusive
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18h §§ miljöbalken.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida

14(37)

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 37

Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag
till beslut
∗

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för samråd med övriga SML-kommuner med en
begäran från Munkedals kommun om nya riktlinjer för miljönämnden när
det gäller hänsynstagande till Munkedals kommuns speciella
förutsättningar när det gäller strandskyddsfrågan.

Yrkande
Matheus Enholm (KD), Per-Arne Brink (S), Rolf Jacobsson (KD), Christoffer
Wallin (SD), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf Berg (S) och Christer Börjesson
(SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Jan Hognert (M): Återremiss enligt kommunstyrelsens yttrande.
Göran Nyberg (L), Ann-Sofie Alm (M): Bifall till Jan Hognert (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet
ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer propositionsordning på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
∗

∗

∗

Kommunfullmäktige beslutar att strandskyddsärende i Munkedals
kommun handläggs och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, i
enlighet med antaget reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för miljönämnden i mellersta
Bohuslän så att strandskyddsärenden avseende Munkedals kommun inte
längre handläggs av miljönämnden.
Kommunfullmäktige beslutar om följande lydelse i § 4 reglemente för
miljönämnden avseende Munkedals kommun: ”Nämnden ansvarar för de
samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning/dispens och
tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), exklusive
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18h §§ miljöbalken.

Reservation
Jan Hognert (M) för M-gruppen
Göran Nyberg (L) för L-gruppen
Forts § 37

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Beslutet skickas till
Miljönämnden i mellersta Bohuslän
Samhällsbyggnadsnämnden
Sotenäs kommun
Lysekils kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 38

Dnr: KS 2019-64

Ny resursfördelningsmodell för äldreomsorgen
Sammanfattning
I kommunens mål- och resursplan för 2019 samt plan 2020-2021 beslutades om
ett uppdrag till ekonomienhet om att ta fram förslag på en ny
resursfördelningsmodell. ”Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar
fram förslag på en ny resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nuvarande
resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen utifrån de parametrar man har inte
är optimal. Modellen tas i bruk 2020”.
Med det framtagna förslaget ses uppdraget som slutfört.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 61
Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Förslag till ny resursfördelningsmodell utifrån uppdrag av KF budget 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗
∗

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till resursfördelningsmodell
och att modellen används från och med budget 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att Välfärdsnämnden får i uppdrag att införa
modellen i sitt budgetarbete 2020.

∗ Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges uppdrag om
anpassning av kostnadsnivån till liknade kommuner inom äldreomsorg
ska beaktas i införandet av resursfördelningsmodellen
Beslut
∗
∗

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till resursfördelningsmodell
och att modellen används från och med budget 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att Välfärdsnämnden får i uppdrag att införa
modellen i sitt budgetarbete 2020.

∗ Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges uppdrag om
anpassning av kostnadsnivån till liknade kommuner inom äldreomsorg
ska beaktas i införandet av resursfördelningsmodellen
Beslutet skickas till
Välfärdsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 39

Dnr: KS 2019-7

Handlingsplan ”Heltidsresan”
Sammanfattning
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om
att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av
kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda
attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska
behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 52
Tjänsteskrivelse 2019-01-08
Handlingsplan ”Heltidsresan”
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗
∗

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad handlingsplanen och
ersätta tidigare beslut, KF 2012-10-25 § 58.
Kommunfullmäktige beslutar att handlingsplanen förtydligas med att
Munkedals kommun skall erbjuda nyanställda heltid och ge möjlighet till
deltid.

Yrkande
Liza Kettil (S): Förslag till beslut enligt följande:
* Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad handlingsplanen och ersätta
tidigare beslut, KF 2012-10-25 § 58.
* Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att ta fram
kostnadsberäkningar för att uppnå föreslagna mål i SKL och Kommunals
överenskommelse.
Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L), Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jenny Jansson (S), Caritha Jacobsson (S) och Malin Svedjenäs (V): Bifall till Liza
Kettils (S) förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Liza
Kettils förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunfullmäktige fastställer följande
propositionsordning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 39
Ja: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej: Bifall till Liza Kettils (S) förslag till beslut.
Omröstningsresultat
Ja-röster: 18
Nej-röster: 14
Avstår: 3
Omröstningslistan bifogas till protokollet.
Beslut
∗
∗

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad handlingsplanen och
ersätta tidigare beslut, KF 2012-10-25 § 58.
Kommunfullmäktige beslutar att handlingsplanen förtydligas med att
Munkedals kommun skall erbjuda nyanställda heltid och ge möjlighet till
deltid.

Reservation
Liza Kettil (S) för S-gruppen
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Avdelningschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 40

Dnr: KS 2019-6

Revidering av arbetsmiljöpolicy
Sammanfattning
Kravet på att en arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy finns i
Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1 5 §).
Paragrafen lyder:
•

Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa
och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås.

Arbetsklimatet i Munkedals kommun ska kännetecknas av hänsyn, tillit och
omtanke för att anställda skall må bra, trivas och känna delaktighet. En god
arbetsmiljö är en förutsättning för att attrahera, rekrytera och behålla
medarbetare samt bidrar till god kvalitet och effektivitet i vår service till
medborgarna.
Munkedals kommuns målsättning är att skapa säkra arbetsplatser som utöver
fysisk och psykosocial trygghet också ger utrymme för en god samverkan,
tydliggjorda krav och förväntningar vad gäller arbetsuppgifter, möjligheter till
utveckling för medarbetarna där ledarskapet är inriktat på att skapa sådana
förutsättningar.
Arbetsmiljöpolicyn utgör grunden för kommunens strategiska arbetsmiljöarbete
och dess mål ska följas upp årligen i samband med årsbokslut och redovisas i
kommunstyrelsen och respektive nämnd.
Under 2017 gjordes en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i
Munkedals kommun. Det framkom att nuvarande arbetsmiljöpolicy saknar en
beskrivning av kommunens arbetsmiljöarbete. Granskningen visade också att KS
inte har antagit mål kopplat till OSA, arbetsanpassning eller rehabilitering.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 51
Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Förslag till arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsmiljöpolicy.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 40
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsmiljöpolicy.

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Avdelningschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 41

Dnr: KS 2018-174

Svar på motion om tiggeriförbud
Sammanfattning
Ann-Sofie Alm (M) har lämnat in en motion med förslag att passivt och aktivt
tiggeri inte tillåts i Munkedals kommuns tätorters torg och handelsområden ej
heller vid idrottsplatser eller badplatser. Förbudet ska innefattas av § 21,
överträdelse av lokal föreskrift. Skolklasser och föreningar registrerade i
Munkedals kommun behöver inte söka tillstånd för försäljning och
penninginsamling till sina respektive verksamheter. Den i motionen nämnda
karta har inte bifogats motionen.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 72
Tjänsteskrivelse 2019-02-21
Motion om tiggeriförbud från Ann-Sofie Alm (M)
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Munkedals Kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Yrkande
Liza Kettil (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Fredrik Olsson (KD), Lars-Göran
Sunesson (C), Rolf Jacobsson (KD), Malin Svedjenäs (V), Ove Göransson (V),
Karin Blomstrand (L) och Regina Johansson (S): Avslag till motionen.
Ann-Sofie Alm (M) och Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till motionen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Liza
Kettil (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Liza Kettil (S) med fleras yrkande.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation
Jan Hognert (M) för M-gruppen
Christoffer Wallin (SD) för SD-gruppen
Beslutet skickas till
Ann-Sofie Alm (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 42

Dnr: KS 2018-36

Svar på motion om tillgänglighet
Sammanfattning
Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion att
- Det skapas resurser för att i första hand uppdatera den befintliga listan
som ligger nu ta bort de objekt som inte stämmer/finns längre
uppdatera/stryk så uppgifterna stämmer
- Det skapas resurser för att lägga till de objekt som saknas; gärna i
samarbete med de organisationer/föreningar/platser som ansvarar för de
objekten.
Ansvarig handläggare och administratör av tillgänglighetsdatabasen (TD) är
placerad på administrativa avdelningen. TD uppdateras löpande efter att
handläggaren skickar ut fråga till inventerade anläggningar om det skett några
förändringar i tillgängligheten, exempelvis om det tillkommit ramp eller liknande.
Om så skett görs en inventering på plats och därefter uppdateras TD. En ny TD
lanseras den 21 maj 2019. I avvaktan på lanseringen uppmanas kommunerna
att inte göra några nya inventeringar eller ändra i databasen. Kommunen har
sedan ett år planerat för ett projekt för uppdatering/inventering av TD. Projektet
genomförs med stöd av personal från AME. Projektet är för närvarande vilande i
avvaktan av den nya databasen. I nuläget bedöms att projektet kan starta i
anslutning till sommaren 2019.
Förvaltningen bedömer att det finns tillräckliga resurser inom organisationen för
att återuppta arbetet med tillgänglighetsdatabasen när den nya versionen har
tagits i bruk.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 73
Tjänsteskrivelse 2019-02-28
Motion om information och tillgänglighet från Karin Blomstrand (L)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Yrkande
Karin Blomstrand: Tilläggsyrkande att tillse att återrapport sker till
kommunfullmäktige senast 2020-03-31 om hur arbetet med
Tillgänglighetsdatabasen fortgår.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 42
Beslut
∗
∗

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar att tillse att återrapport sker till
kommunfullmäktige senast 2020-03-31 om hur arbetet med
Tillgänglighetsdatabasen fortgår.

Beslutet skickas till
Karin Blomstrand (L)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 43

Dnr: KS 2018-420

Svar på motion om flaggriktlinjer
Sammanfattning
Åsa Karlsson (S) föreslår i en motion att kommunens riktlinjer för flaggning
utökas med flaggning under ”West Pride-festivaler”.
Kommunen har tidigare (2016) antagit riktlinjer för flaggning och då valt att
tillämpa de av Justitiedepartementet beslutade riktlinjerna ”Förordning
2018:1608) om allmänna flaggdagar”.
De är ”enkelt” att välja att tillämpa riktlinjer som prövas och fastställs centralt.
Det finns fler organisationer som ägnar sig åt jämställdhetsarbete, frågor om
mänskliga rättigheter mm. Det kan bli svårt att dra gräns och säga nej till
flaggning vid andra organisationers festivaler eller andra typer av aktiviteter.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 77
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-03-11
Tjänsteskrivelse 2019-02-18
Motion från Åsa Karlsson 2018-09-10
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-09
Riktlinjer flaggning Munkedals kommun
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige avslår motionen. Munkedals kommun följer
förordningen (2018:1608) om allmänna flaggdagar.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige avslår motionen. Munkedals kommun följer
förordningen (2018:1608) om allmänna flaggdagar.

Yrkande
Liza Kettil (S), Hans-Joachim Isenheim (MP) och Malin Svedjenäs (V): Bifall till
motionen.
Jan Hognert (M) och Matheus Enholm (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och Liza
Kettil (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 43
Omröstning

Omröstning begärs och kommunfullmäktige fastställer följande
propositionsordning:
Ja: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
Nej: Bifall till motionen
Omröstningsresultat
Ja-röster: 23
Nej-röster: 11
Avstår: 1
Omröstningslista bifogas i protokollet.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige avslår motionen. Munkedals kommun följer
förordningen (2018:1608) om allmänna flaggdagar.

Reservation
Liza Kettil (S) för S-gruppen
Ove Göransson (V) för V-gruppen
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Beslutet skickas till
Åsa Karlsson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 44

Dnr: KS 2018-563

Svar på medborgarförslag om vägsalt
Sammanfattning
Siv Göransson, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag
• Att alla kommuninvånare som har behov av vägsalt till privata tomter kan
hämta en hink med salt på kommunens förråd.
• Att man kungör detta genom annonser och inslag i radio o TV eller
utskick till fastighetsägarna i kommunen.
Munkedals kommun köper årligen och löpande under vinterhalvåret in stora
mängder salt, som används vid halkbekämpning. Saltet köps i ”lösvikt”. Det är
ogörligt att paketera detta salt i hinkar för gratis avhämtning av
kommuninvånare eller fastighetsägare. Sett ur konkurrenshänseende med
affärer och verksamheter som säljer salt i säck/hink skulle gratis utdelning vara
olämpligt.
Kommunen erbjuder hämtning av isgrus med saltblandning på några plaster i
kommunen, men då får hämtningen ske med medhavd hink eller motsvarande.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 76.
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-11 § 37.
Tjänsteskrivelse 2019-02-28.
Medborgarförslag 2018-11-29.
Beslut kommunfullmäktige 2018-12-13.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Beslut
∗

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Beslutet skickas till
Siv Göransson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 45

Dnr: KS 2019-65

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB (DILAB)
Sammanfattning
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med årsredovisning. Handlingen är ännu
inte undertecknad av revisorerna.
Årets resultat uppgår till 1 kr.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 63.
Tjänsteskrivelse 2019-03-25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Protokollsanteckning
Hans-Joachim Isenheim (MP) lämnade sammanträdet under ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutet skickas till
Kommunens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida

28(37)

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 46

Dnr: KS 2019-68

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB
Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av
styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.
Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget
fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 65
Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Jäv
Christoffer Wallin (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Maria Pasanen (SD) tjänstgör för Christoffer Wallin (SD) under ärendet.
Tony Hansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Reservation
Rolf Jacobsson (KD) för KD-gruppen med motivering att de reserverar sig då
Munkedals Vatten AB redan haft bolagsstämman.
Liza Kettil (S) för S-gruppen
Ove Göransson (V) för V-gruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 46
Skriftlig reservation

Lars-Göran Sunesson (C) för C-gruppen, reservationen bifogas i protokollet.
Beslutet skickas till
Kommunens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

29(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 47

Dnr: KS 2019-69

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB
(Rambo AB)
Sammanfattning
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2018 visar på
ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,7 mnkr (efter skatt 0,7 mnkr).
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 66
Tjänsteskrivelse 2019-03-25
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Reservation
Rolf Jacobsson (KD) för KD-gruppen med motivering att de reserverar sig då
Rambo redan haft bolagsstämman.
Liza Kettil (S) för S-gruppen
Ove Göransson (V) för V-gruppen
Skriftlig reservation
Lars-Göran Sunesson (C) för C-gruppen, reservationen bifogas i protokollet.
Beslutet skickas till
Kommunens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

30(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 48

Dnr: KS 2019-67

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 281 mfl AB
Sammanfattning
Årets resultat landar på ett överskottskott om 48 tkr.
Detaljplanearbete för ”Sohlbergs-område” pågår. Avsikten är att möjliggöra
uppförandet av bostäder och lokaler för verksamheter. Under året har en rad
utredningar om buller, vibrationer, geoteknik mm genomförts.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 67.
Tjänsteskrivelse 2019-03-25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutet skickas till
Kommunens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

31(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida

32(37)

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 49

Dnr: KS 2019-70

Ombudsinstruktion Hyresrättsförening Grönskan
Sammanfattning
Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 1 423 tkr (f. år. 1 017
tkr). Föreningens driftskostnader är i stort sett oförändrade jämfört med
föregående år. Räntekostnaderna har minskat med 214 tkr på grund av omsatta
lån till lägre räntekostnader.
Borgensavgiften för 2018 uppgår till 0,25 % (86 tkr) av den låneskuld som
Munkedals Kommun gått i borgen för.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 68.
Tjänsteskrivelse 2019-03-25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Föreslå och besluta om arvode för styrelseledamöter och suppleanter,
revisorer och valberedning.

Jäv
Christer Nilsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Lovisa Svensson (C) tjänstgör för Christer Nilsson (C) under ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Föreslå och besluta om arvode för styrelseledamöter och suppleanter,
revisorer och valberedning.

Beslutet skickas till
Kommunens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 50

Dnr: KS 2019-66

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo)
Sammanfattning
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu
inte undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2018 visar på ett resultat
efter skatt på 2,5 mnkr.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 64
Tjänsteskrivelse 2019-03-25
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Jäv
Heikki Klaavuniemi (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Maria Pasanen (SD) tjänstgör för Heikki Klaavuniemi (SD) under
ärendet.
Protokollsanteckning
Rolf Jacobsson (KD): Kristdemokraterna deltar inte i beslutet då Munkbo redan
har haft sin bolagsstämma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
∗
∗
∗
∗
∗

Justerandes sign

Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen
för ny mandatperiod enligt gällande stadgar
Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av resultat
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Godkänner ansvarsfrihet för VD

Utdragsbestyrkande

Sida

33(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
Forts § 50
Reservation
Liza Kettil (S) för S-gruppen
Ove Göransson (V) för V-gruppen
Skriftlig reservation

Lars-Göran Sunesson (C) för C-gruppen, reservationen bifogas i protokollet.
Beslutet skickas till
Kommunens ombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

34(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida

35(37)

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 51

Dnr: KS 2019-50

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 – Kristdemokraterna
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Kristdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-03-15.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 69.
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Redovisning av partistöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande:

Grundstöd

Mandat

Mandatstöd

Totalt

11 625

2

23 250

34 875

Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande:

Grundstöd

Mandat

Mandatstöd

Totalt

11 625

2

23 250

34 875

Beslutet skickas till
Kristdemokraterna i Munkedal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 52

Dnr: KS 2019-52

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 – Arbetarpartiet
Socialdemokraterna
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Arbetarpartiet Socialdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt
partistöd 2019-03-15. Redovisningen anger hur partistödet använts och är
undertecknad av en särskilt utsedd granskare
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 70
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Redovisning av partistöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Munkedal enligt följande:

Grundstöd

Mandat

Mandatstöd

Totalt

11 625

8

93 000

104 625

Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Munkedal enligt följande:

Grundstöd

Mandat

Mandatstöd

Totalt

11 625

8

93 000

104 625

Beslutet skickas till
Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Munkedal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

36(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sida

37(37)

Sammanträdesdatum

2019-04-29
§ 53

Dnr: KS 2019-58

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 – Vänsterpartiet
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Vänsterpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-03-19.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08 § 71
Tjänsteskrivelse 2019-03-15
Redovisning av partistöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:

Grundstöd

Mandat

Mandatstöd

Totalt

11 625

2

23 250

34 875

Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:

Grundstöd

Mandat

Mandatstöd

Totalt

11 625

2

23 250

34 875

Beslutet skickas till
Vänsterpartiet i Munkedal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 34 Årsredovisning
Matheus Enholm (SD)

Ja
X

Christoffer Wallin (SD)

X

Pontus Reuterbratt (SD)

X

Christer Börjesson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Ausra Karlsson (M)

X

Robin Karlsson Dahlgren (M) Henrik Palm (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (L)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Nej

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Per-Arne Brink (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Leif Karlsson (S) Jenny Jansson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Carina Thorstensson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)

X

Heikki Klaavuniemi (SD)
Resultat

X
18

17

Avstår

§ 36 Utredning om ny skolenhet, multihall och ny förskola i centrala Munkedal
Matheus Enholm (SD)

Ja
X

Christoffer Wallin (SD)

X

Pontus Reuterbratt (SD)

X

Christer Börjesson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Ausra Karlsson (M)

X

Robin Karlsson Dahlgren (M) Henrik Palm (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (L)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Nej

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Per-Arne Brink (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Leif Karlsson (S) Jenny Jansson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Carina Thorstensson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)

X

Heikki Klaavuniemi (SD)
Resultat

X
18

17

Avstår

§ 39 Handlingsplan ”Heltidsresan”
Matheus Enholm (SD)

Ja
X

Christoffer Wallin (SD)

X

Pontus Reuterbratt (SD)

X

Christer Börjesson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Ausra Karlsson (M)

X

Robin Karlsson Dahlgren (M) Henrik Palm (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (L)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Nej

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Per-Arne Brink (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Leif Karlsson (S) Jenny Jansson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Carina Thorstensson (C)

X

Avstår

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Resultat

X
X
18

14

3

§ 43 Svar på motion om flaggriktlinjer
Matheus Enholm (SD)

Ja
X

Christoffer Wallin (SD)

X

Pontus Reuterbratt (SD)

X

Christer Börjesson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Linn Hermansson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Ausra Karlsson (M)

X

Robin Karlsson Dahlgren (M) Henrik Palm (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (L)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Nej

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Per-Arne Brink (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Leif Karlsson (S) Jenny Jansson (S)

X

Christer Nilsson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Carina Thorstensson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)

X
X

Malin Svedjenäs (V)

X

Ove Göransson (V)

X

Hans-Joachim Isenheim (MP)

X

Heikki Klaavuniemi (SD)
Resultat

Avstår

X
23

11

1

Reservation till beslut i Munkedals kommunfullmäktige 29 april, ärende 7, § 37, dnr KS 2018463.

Ang beslut om gemensamma Miljönämnden
Munkedals kommun är den kommun som drivit på för ett ökat samarbete med andra
kommuner för att på så vis minska kommunens kostnader och samtidigt kunna rekrytera
kompetent personal. Samarbetet om den gemensamma miljönämnden i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner är ett resultat av det arbetet.
Med den näst högsta kommunalskatten i landet är Munkedals kommun fortsatt i ett läge där
minskade administrativa kostnader borde prioriteras för att skapa utrymme för verksamhet
och investeringar.
Ett skäl till att Liberalerna i Munkedal motsatte sig beslutet i kommunfullmäktige att frånta
den gemensamma miljönämnden att ta beslut i strandskydd i Munkedals kommun är därför
att de ekonomiska konsekvenserna inte är utredda.
Ett annat skäl är hur man i ett mellankommunalt samarbete bör vårda och hedra detta. Vår
uppfattning är att Munkedals kommun på politisk och administrativ kommunledningsnivå
borde fått i uppdrag att diskutera Munkedals speciella situation när det gäller strandskydd i
förhållande till hur det är i Lysekil och Sotenäs och hur det hade kunnat hanteras i vårt
samarbete på ett för Munkedals kommun tillfredsställande sätt.
Att ensidigt utan några som helst diskussioner om möjliga upplägg ta ett beslut i
kommunfullmäktige som vi inte alls vet vartåt det leder, menar vi är fel sätt. Att tro att vi i
Munkedal har kompetens att se alla konsekvenser av detta är att kraftigt underskatta både
den samlade kunskapen i miljöförvaltningen och övriga kommunala förvaltningar i de i
samarbetet ingående kommunerna, såväl som kunskaperna och erfarenheterna i
motsvarande politiska organ.
Förutom det faktum att kommunfullmäktige riskerar att ta ett felaktigt beslut innan all
tillgänglig kunskap vägts in i frågan, är tillvägagångssättet inte heller något som gynnar ett
bra samarbetsklimat mellan de i samarbetet ingående kommunerna. Det tillhör, enligt vår
mening, vanligt hyfs, att man lyfter en sådan här fråga till en mellankommunal nivå, innan
beslut tas om avsteg från det som tidigare överenskommits.
Detta gör att vi liberaler i Munkedals kommunfullmäktige reserverar oss mot ovanstående
beslut.

För den Liberala gruppen Göran Nyberg och Karin Blomstrand
Karin Blomstrand e.u

Reservation

2019-04-29

Centerpartiets ledamöter reserverar sig, var för sig, mot besluten när det gäller
ombudsinstruktioner, i de fall där bolagen redan har haft stämma, med
hänvisning till att besluten tagits i fel ordning.
Detta gäller ärende 16 – Munkedals Vatten AB, ärende 17 – RAMBO AB och
ärende 20 Munkbo.

Lars-Göran Sunesson
för Centerpartiets ledamöter
e.u.

