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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 9 mars 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, §§ 30-46 

Yvonne Martinsson (S) för Liza Kettil (S) §§ 47-55 

Karin Blomstrand (L) för Ausra Karlsson (M) 

Christoffer Wallin (SD) 

Mathias Johansson (SD) för Pontus Reuterbratt (SD) 

Louise Skaarnes (SD) 

Rolf Berg (S) 

Jenny Jansson (S) 

Pia Hässlebräcke (S) för Carina Thorstensson (C) 

Rolf Jacobsson (KD) 

 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Sten-Ove Niklasson (S), närvarande §§ 30-32 

Hans-Joachim Isenheim (MP), närvarande §§ 30-46 

Utsedd att Justerare Jenny Jansson (S) 

  

Justeringens plats 

och tid Digital justering, senast torsdagen den 12 mars, kl. 10.00   
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Digital justering 

Paragrafer §§ 30-55 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 

 
Digital justering 

 

 Jan Hognert (M)  

 Justerare 

 
Digital justering 

 

 Jenny Jansson (S)  
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§ 30 Dnr 2020-000005  

Information till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Turismutvecklaren informerar kommunstyrelsen om besöksnäringen i 

Munkedals kommun.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 31 Dnr 2019-000025  

Bokslut 2019 för Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens resultat för året uppgår till 603 tkr. Det positiva 

resultatet består främst av överskott från HR-avdelningen och 

ekonomiavdelningen.  

Kommunstyrelsen har tagit sig an två av kommunfullmäktiges åtta 

inriktningsmål. Båda inriktningsmålen är i hög grad uppfyllda. 

Årets investeringar uppgår till 1 811 tkr av den totala investeringsramen 

på 2 762 tkr fördelat på investeringsprojekt enligt bifogad 

bokslutsrapport. 

Med anledning av kommunstyrelsens positiva resultat på 603 tkr föreslås 

att resultatet, 603 tkr överförs till kommunstyrelsens eget kapital enligt 

gällande ekonomistyrningsregler.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Bokslut 2019 för kommunstyrelsen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 456 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till 

Kommunstyrelsens investeringsanslag för 2020. 

 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens positiva resultat på 603 tkr, att 603 tkr resultatöverförs till 

kommunstyrelsens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige att 456 tkr av ej 

ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till 

Kommunstyrelsens investeringsanslag för 2020. 

 

Kommunstyrelsen begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens positiva resultat på 603 tkr, att 603 tkr resultatöverförs till 

kommunstyrelsens egna kapital enligt gällande ekonomistyrningsregler   
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§ 32 Dnr 2019-000237  

Uttag av anläggningsavgift 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav förvaltningen 2019-11-27 §137 i uppdrag att 

lämna förslag på när va-anläggningsavgiften ska tas ut. 

 

Enligt va-lagstiftningen kan anläggningsavgiften tas ut när en fastighet 

har fått en förbindelsepunkt och fastighetsägaren är informerad om 

detta. 

 

Fram till bildandet av Munkedal Vatten AB (2013) togs 

anläggningsavgiften ut när försäljningen (gjuten bottenplatta) 

genomfördes. 

 

För osålda tomter framtagna innan 2013 har särskild överenskommelse 

träffats med Munkedal Vatten AB. För vissa av dessa erlägger 

kommunen ersättning för va-ledningarnas kapitalkostnad och 

anläggningsavgiften erläggs vid försäljningen. 

 

För nyare områden, tex Tegelverket, Korpås, Bergsäter och Hensbacka 

ska anläggningsavgiften erläggas till Munkedal Vatten AB när 

fastigheterna är bildade och ledningarna framdragna. Exploatören 

kommer därmed att ligga ute med en ansenlig summa till dess 

fastigheterna säljs. För respektive område innebär detta (taxa 2020): 

 Tegelverket – kommunen har erlagt 2553 tkr i anläggningsavgift 

(lägenhetsavgift debiteras senare). 

 Korpås – för den kommunala delen (7 tomter) erläggs ca 1500 tkr 

och den privata markägaren (11 tomter) ca 2400 tkr. 

 Bergsäter – kommunen erlägger ca 4600 tkr 

 Hensbacka – den privata exploatören erlägger ca 13200 tkr. 

 

Det är inte säkert att tillvägagångssättet gynnar framtagandet av 

bostäder inom Munkedals kommun. 

 

Förslag 

Munkedals kommun kan, som ägare till Munkedal Vatten AB, besluta att 

anläggningsavgift tas ut i samband med byggnation och samtidigt 

kompensera Munkedal Vatten för de kostnader de osålda tomterna skulle 

burit. Storleken på denna kompensation avgörs från område till område.  

 

Förslaget avser enbart fastigheter som ägs av Munkedals kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut KF 2019-11-25, § 137.  
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Forts § 32 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Munkedal Vatten AB för 

synpunkter.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till Munkedal Vatten AB för 

synpunkter.  

Beslutet skickas till 

Munkedal Vatten AB 
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§ 33 Dnr 2019-000168  

Internkontrollplan för IT samverkan 2020 

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. 

 

Kommunstyrelsen noterade 2019-12-09 §190 att IT samverkan inte 

inkommit med förslag till internkontrollplan för 2020. 

Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil beslutade 2020-01-31 §20 att 

godkänna upprättat förslag på internkontroll år 2020 för IT samverkan 

SML. Härmed bifogas internkontrollplanen för 2020. Internkontrollplanen 

delges på kommunstyrelsens möte i mars 2020. 

 

Granskningsområde 2020: Tillgänglighet avseende It-tekniker i 

beredskap. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Internkontrollplan för IT-avdelningen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för IT 

samverkan SML:s 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 IT 

samverkan SML:s verksamhet 2020  

 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Controller, ekonomichef 

IT-samverkan SML, Lysekils kommun 
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§ 34 Dnr 2020-000063  

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna, 

gällande beslutsinstans för detaljplaner. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 §27 att ge förvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett underlag för revidering av reglementet och att 

remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden (SBN) för yttrande. 

Ärendet gäller var beslut om antagande av detaljplaner ska fattas och 

vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av fastigheter och 

egendom. 

 

Efter tre presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen och SBN 

beslutades om följande lydelse av SBN:s reglemente: 

 SBN beslutar om antagande av mindre planer 

 SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala 

verksamhetsfastigheter 

 SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och 

industrimark, enligt av KF fastställda priser 

 SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett 

belopp av 2,0 mnkr 

 

Detaljplaner: I ”Plan- och bygglagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En 

detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra 

åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte 

är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut om ”mindre planer” har samma 

inriktning men kan förtydligas.  

 

Som exempel kan nämnas att planer för Vadholmen, Bergsvik, Saltkällan 

och Gårvik ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser 

för tex Möe antas av SBN. 

 

Köp/försäljning: Punkten om köp och försäljning av bostads- och 

industrimark, enligt KFs beslut kan justeras eftersom KF inte fastställer 

pris på köp av mark. 

 

Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 

kan kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda 

värderingar. Om priset avviker mer än 20% från värderingen ska 

ärendet avgöras av KF. Kommunen har tex genomfört försäljningar till 

bygdeföreningar till avgjort låga priser. Delegationen kan begränsas till 

att endast gälla försäljning. 

 

Förslag  

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden: 

 Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
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Forts § 34 

 

 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser. 

 Försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter, till ett pris 

som inte understiger värderingen med mer än 20% 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Beslut KS 2020-02-20, § 27.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget ovan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.   

 

Yrkanden 

Göran Nyberg (L): att förslag till beslut som ska remitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden ska lyda:  

 Beredning av detaljplaner  

 Besluta om planändring som inte är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 

 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser. 

 Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till 

ett pris av högst två miljoner kronor. 

 

Christoffer Wallin (SD): att båda förslagen remitteras till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Propositionsordning 

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

att kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen till 

samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen ovan till 

Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 35 Dnr 2020-000006  

Information / rapporter från förtroendevalda 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Hognert (M) och Liza Kettil (S) rapporterar från möten som delgetts 

kommunstyrelsen via lista i handlingarna. 

 

Rapport från möte med Munkedal Vatten AB den 28 februari. 

 

Rolf Berg (S) rapporterar från pågående Leader-projekt och uppmanar 

till att resurserna ska nyttjas bättre för utvecklande projekt.  

 

Beslutsunderlag 

Lista över kommunalrådets och oppositionsrådets möten för 

februari/mars.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 36 Dnr 2020-000054  

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 

delegationsordning 2019-01-04 § 5. 

 

Förteckning redovisar beslut tagna 2020-01-01 – 2020-01-31.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Förteckning delegationsbeslut.  

 

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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§ 37 Dnr 2019-000225  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område  

Sammanfattning av ärendet 

Inom Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän sedan 2013-01-01 ansvar för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken. Den tillsyn som kommunerna utövar är bred och 

omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd och naturvård. 

Föreliggande förslag till ny taxa är gjord utifrån SKL:s (Sveriges 

Kommuner och Landstings) nya taxemodell. Kommunen får enligt 

miljöbalken (1998:808), kap. 27, 1 § ta ut avgift för tillsyn enligt de 

grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt att 

samma taxekonstruktion gäller för samtliga tre samverkande kommuner 

och taxeförslagen har därför formulerats lika. 

I föreliggande ärende ingår förslag till taxa, exklusive timavgiftens 

storlek. Timavgiften har beslutats i separata ärenden i respektive 

kommun. Timavgiften är samordnad och lika för alla tre kommunerna. 

Då timdebiteringar och årlig avgift kommer att stå i proportion till 

timavgiften, enligt § 6 i taxeförslaget kommer de att ändras om den 

kommunala taxans timavgift förändras. Då behöver taxan inte revideras 

om timavgiften ändras.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut Miljönämnden mellersta Bohuslän 2019-10-16, § 68. 

Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Taxebilaga 1 och 2. 

 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

 

En självkostnadsberäkning på timtaxan skickas med till 

kommunfullmäktige.   

 

Yrkanden 

Christoffer Wallin (SD): Tillägg att vid debitering av tjänster och avgifter 

tillämpa efterskottsdebitering samt ändringsyrkande att paragraf 12 

stryks i sin helhet under avsnittet timtaxan. 

 

Karin Blomstrand (L): Bordläggning i väntan på att förvaltningen kan 

redogöra för de frågeställningarna som kommunstyrelsen har. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall Karin Blomstrands (L) yrkande.  
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Forts § 37 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att 

bordlägga ärendet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i väntan på att 

förvaltningen kan redogöra för de frågeställningarna som 

kommunstyrelsen har.  

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
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§ 38 Dnr 2019-000077  

Svar på medborgarförslag om att motverka insektsdöd 

Sammanfattning av ärendet 

Helen Blomberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder 

som gynnar pollinerande insekter prioriteras på kommunal mark. 

Ca 70 % av kommunala grönytor slaghackas endast en gång per år. 

Avsikten är att gynna mångfalden avseende växter och insekter. 

Centrumnära ytor, parker etc. klipps oftare eftersom kraven där på 

välvårdade ytor är stora. 

De ytor som slaghackas är ängar, dikesslänter, ytor som inte arrenderats 

ut etc. Slaghackning av ängar anpassas efter blomning medan 

slaghackning av diken delvis är beroende av sikt och synbarhet. 

Vid nyplantering av växter och träd är det fokus på blommande och 

fruktbärande växter. Avsikten är att det ska se snyggt ut, vara till nytta 

för insekter och fåglar och, inte minst, för barn och medborgare. 

Kommunal mark sköts till stor del som förslagsställaren önskar, men 

fokus på insekter etc. kan bli ännu tydligare.  

 

Beslutsunderlag 

SBN 2020-02-17, § 11. 

Medborgarförslag.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  
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§ 39 Dnr 2019-000244  

Svar på medborgarförslag om stöd till personer med 

syn- och/eller hörselnedsättning 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Görel Christer Nilsson m.fl. 

gällande stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Där 

anges att när syn och/eller hörselnedsättning blir sämre leder detta ofta 

till en stor och svår omställningsprocess för den som drabbas. Drabbade 

personer blir ofta mer isolerade än andra i samma ålder. Konsekvensen 

är ofta ett mer passivt liv, vilket leder till sämre hälsa. För att komma till 

rätta med detta föreslås i medborgarförslaget att: 

 Munkedals kommun anställer en person som kan ge stöd och 

hjälp till medborgare med syn- och eller hörselproblem. 

 personen får den relevanta utbildning som finns på Hagabergs 

folkhögskola. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 129 att sända 

medborgarförslaget till Välfärdsnämnden för beredning. 

 

Syn- och hörselinstruktör är en värdefull funktion som ger syn- och 

hörselskadade stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin 

hemmiljö, men också i sitt närområde. Det ger ökade möjligheter att 

klara sig mer självständigt i hemmet och i samhället. 

Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga 

förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och 

hörselinstruktör finns. Förfrågan har ställts till Strömstad, Lysekil, 

Uddevalla, Dals-Ed, Mellerud, Tanum, Lilla Edet, Färgelanda, Sotenäs, 

Vänersborg, Åmål och Orust kommuner. Ingen kommun har visat 

intresse, ”utan tackar nej på grund av ekonomiskt läge”, ”ingen 

prioriterad fråga” eller ”har nyss avvecklat tjänsten”. Det finns inget 

alltså inget intresse i närliggande kommuner om samfinansiering. 

 

Välfärdsförvaltningen har i uppdrag att vidta kostnadssänkande åtgärder 

och därför avslutas tjänsten som syn- och hörselinstruktör i samband 

med pensionsavgång av person som innehar tjänsten idag. Tjänsten 

avses inte att återbesättas på grund av förvaltningens uppdrag att sänka 

kostnaderna inom vård och omsorg. Förvaltningen har i uppdrag att 

genomföra åtgärder för en budget i balans år 2020, samt ett uppdrag 

från fullmäktige om att kostnadsläget inom äldreomsorgen år 2024 ska 

vara i nivå med jämförbara kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

VFN 2020-02-20 § 10 

Medborgarförslag 

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.   
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Forts § 39 

 

Yrkanden 

Liza Kettil (S): att kommunfullmäktige beslutar att bifalla första 

att-satsen i medborgarförslaget, men att avslå den andra att-satsen 

eftersom samma kompetens kan fås på fler sätt. 

 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall Liza Kettils (S) yrkande. 

 

Mathias Johansson (SD): Bifall till Välfärdsnämndens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och Liza 

Kettils (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

välfärdsnämndens förslag. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till välfärdsnämndens förslag. 

Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande.  

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Karin Blomstrand (L) 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  

Pia Hässlebräcke (S)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Resultat 6 5  

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Liza Kettil (S) för S-gruppen. 

Rolf Jacobsson (KD).  
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§ 40 Dnr 2019-000188  

Översiktsplan 2035 

Sammanfattning av ärendet 

I arbetet inför Översiktsplan 2010 (ÖP 10) gjordes omfattande 

utredningar etc inom en lång rad av områden. Större delen av arbetet 

utfördes med hjälp av konsulter och kostnaderna uppgick till ca 1,5 

mnkr. 

I ÖP 14 (som vann laga kraft under 2015 efter att ha överklagats) 

arbetades en del av materialet från ÖP 10 om, tex vindbruksplanen. En 

hel del av materialet från ÖP 10 ”återanvändes”. 

Inför arbetet med ÖP 18 beslutade Byggnadsnämnden om en 

aktualisering av ÖP 14, dvs omarbetning av text samt mindre justering 

av kartmaterialet. Detta arbete pågår. Materialet har varit på samråd och 

bör kunna ställas ut för granskning under våren/sommaren för 

antagande under 2020. 

I det kommande arbetet med ÖP 2035 bör det mesta av 

underlagsmaterialet från ÖP10 uppgraderas och omarbetas. Det gäller 

tex: 

Kartläggning av läget i Munkedal 

 Planeringsunderlag från myndigheter tex länsstyrelsen 

 Naturvårdsprogram 

 LIS-områden 

 Vindbruksplan 

 Kulturmiljöprogram 

 Energiplan 

 Miljökonsekvenser av ÖP 

 

Dessutom ska strategier och förslag i ÖP-arbetet tas fram och 

diskuteras. Det är viktigt att ÖP-arbetet blir en demokratisk process där 

invånare, bygdeföreningar, företagare m fl involveras. Arbetet bedöms ta 

drygt 2 år att genomföras inklusive de formella momenten med samråd 

och granskning. 

 

Den 14 oktober 2019 §129 beslutade Kommunstyrelsen:  

 Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med Översiktsplan 

2035.  

 Kommunstyrelsen anslår 1 mnkr för arbetet med Översiktsplan 

2020 resp. 2021  

 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering tas upp i budget för 

2020.  

 Kommunstyrelsen beslutar att alla partier som representeras i 

fullmäktige ska vara representerade i styrgruppen.  

 

I budgetarbetet inför 2020 fanns inte utrymme i Kommunstyrelsens 

budget att avsätta medel för ÖP-arbetet.  
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Forts § 40 

 

I ÖP 2035 kommer kommunens syn på markanvändning fram till 2035 

att redovisas. Även olika konsekvenser och avvägningar redovisas. 

Kostnaden är beroende på hur stor del av ”skrivarbetet” som köps av 

extern konsult respektive kan utföras av egen personal. Lägst kostnad 

blir det om så mycket som möjligt utförs av egen personal. Den totala 

kostnaden då bedöms uppgå till ca 2 mnkr. Arbetet leds och utförs av 

personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgrupper tillskapas 

med personal från övriga förvaltningar och kommunala bolag. 

I styrgruppen kan samtliga partier i KF representeras. I regelbundna 

möten redovisas faktamaterial och strategier/förslag diskuteras. 

Arbetet bör påbörjas när ÖP18 lämnats för granskning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med ÖP 2035. 

 

Kommunfullmäktige anslår 0,5 mnkr för ÖP-arbetet 2020, 1 mnkr för 

2021 samt 0,5 mnkr för 2022. 

 

Yrkanden 

Jenny Jansson (S): Återremiss för att förvaltningen ska få i uppdrag att 

ta fram ett förslag på hur ÖP-arbetet ska finansieras inom befintlig ram 

för kommunstyrelsen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 

ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att ge förvaltningen 

i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ÖP-arbetet ska finansieras inom 

befintlig ram för kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Samhällsbyggnadschef 
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§ 41 Dnr 2019-000160  

Avsiktsförklaring transportkorridor Skagerrak 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansplattformen för Bohusbanans utveckling startade oktober 

2018 utifrån det turistiska utvecklingsarbetet för ett Enat Bohuslän. 

Bohusbanans möjlighet till dubbelspår inom ramen för Västra Götaland 

och Trafikverkets planering är minst 20-30 år bort och då endast med 

dubbelspår till Uddevalla. Regionens nuvarande indelning av 

transportvägar innebär en transportkorridor via väg E6 och 

långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland, cirka 2040. 

Hamnarnas roll utanför Göteborg är i dag inte definierade regionalt, trots 

en prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugo års period. 

Målet att genom Enat Bohuslän gemensamt arbeta för att skapa 

förutsättningar för ett dubbelspår till Norge behöver öka kraftigt. 

 

Nuvarande samverkansplattform behöver därför övergå i ett mer 

strategiskt formulerat arbete. Konsortiet behöver i dag en tydligare och 

kraftfullare intentionsskrivning skild från det turistiska nätverket Enat 

Bohuslän. Konsortiet flyttar därmed fram sina ambitioner vilket innebär 

att man blir en katalysator för dels en hållbar ekonomisk utveckling och 

dels en förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold samt en väsentligt 

utökad arbetsmarknadsregion. Samverkansplattformens organisering 

utgår fortsättningsvis från samverkan för Bohusbanan, vilket innebär tio 

kommuner och fem näringslivsorganisationer. 

 

Finansiering av konsortiets utvecklingsarbete belastar deltagande aktörer 

med en proportionell kostnad baserad efter antalet invånare för 

kommunens del. Det innebär att varje kommun bidrar inför uppstart av 

samarbetsavtalet per januari 2020 med att delfinansiera en ekonomisk 

insats på totalt 400 tkr som ska användas för konsultativa insatser samt 

marknadsföring av samarbetet. 

Eventuellt ytterligare framtida finansiering inom ramen för samarbetet, 

sker efter separata beslut.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Avsiktsförklaring gällande transportkorridor Skagerrak.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom avsiktsförklaringen      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom avsiktsförklaringen    
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§ 42 Dnr 2018-000449  

Årsredovisning 2019 - Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän 

Sammanfattning av ärendet 

De totala intäkterna uppgår till 95 933 tkr och de totala kostnaderna till 

94 816 tkr. Förbundets resultat för året är + 1 117 tkr.  Detta kan 

härledas till intäkter av engångskaraktär som sent inkommen ersättning 

från MSB för helikopterkostnader 318 tkr och försäljning av 

utrangerad brandbåt 470 tkr. Därtill har Förbundet haft lägre kostnader 

för utbildningar och IT/telefoni om ca 315 tkr. 

 

Medlemsavgifterna från medlemskommunerna är den största 

intäktskällan, 70 338 tkr för drift och 15 540 tkr i pensionsåtaganden. 

Övriga intäktskällor är bland annat intäkter för Bilvårdsavtal med Lysekil 

och Munkedals kommuner, sprinkleravtal med New Wave, avtal för 

brandsläckarservice med Munkedals kommun, avtal gällande IVPA-larm, 

uthyrning av materiel och lokaler, ersättningar för restvärdessanering 

samt utryckning vid obefogade automatiska brandlarm, avgifter för 

tillsyn, tillståndsansökningar samt automatlarmanläggning.  

 

Den största kostnadsandelen står personalkostnaderna för. Andra tunga 

kostnadsposter är avskrivningar, drift och underhåll av fordon och 

stationer, räddningsredskap och utrustning, larm och IT. 

 

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick 

till -27 tkr. Förbundet har haft kostnadsräntor för -27 tkr, inga 

intäktsräntor under året.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret  
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§ 43 Dnr 2020-000057  

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten på Smedberg 

Sammanfattning av ärendet 

Området är utbyggt avseende va-ledningar. Bebyggda fastigheter är 

anslutna till kommunalt va. Viss mark inom området är osåld och ansluts 

till va-ledningar i samband med byggnation. Antagande av 

verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Samråd har skett med Västvatten.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Fastighetsförteckning samt karta. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för 

Smedberg.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för 

Smedberg.  
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§ 44 Dnr 2019-000060  

Svar på medborgarförslag gällande öppna 
dialogmöten mellan tjänstemannasektorn och 

politikerna i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om öppna dialogmöten har inkommit från Olle Sandén. 

Förslaget föreslår att kommunen tillskapar minst två tillfällen per år för 

gemensam öppna dialogmöten till förmån för invånarna. 

Kommunfullmäktige i Munkedal har en parlamentarisk beredning med 

uppdrag att möta invånarna för att skapa en dialog i aktuella ärenden. 

Beredningen representeras av en ledamot från varje parti som finns 

representerat i kommunfullmäktige. Beredningen fanns även under 

föregående mandatperiod. Under 2019 genomfördes ett sådant möte 

gällande Preemraff oljerafffinaderi i Lysekil och dess eventuella 

utbyggnad. 

 

Beredningens ansvarsområde är att utveckla former för medborgardialog 

med målsättningen att få fler medborgare engagerade i frågor som rör 

kommunens verksamhet och utveckling. Dialogen skall också ge 

förutsättningar för att tillvarata kompetens och utveckling. 

Kommunfullmäktige har vidare beslutat att från och med 2020 

webbsända samtliga kommunfullmäktige sammanträden som ett led i att 

öka dialogen och tillgängligheten till kommunfullmäktiges debatt och 

dialog. 

Dessutom arrangerar de politiska partierna olika former av dialogmöten 

där kommunens invånare är målgruppen.  

 

Att därutöver organisera fler möjligheter för dialog med invånarna är inte 

aktuellt för tillfället.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Medborgarförslag.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat  
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§ 45 Dnr 2019-000037  

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om 
installation av containertankstation för bensin & diesel 

och tillhörande snabbladdningsstation för elfordon vid 

brandstationen i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet de gröna, föreslår i en motion att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att sätta upp en containertank för bensin och diesel 

vid brandstationen samt en snabbladdningsstation. 

 

Förvaltningen har inlett arbetet med att förse kommunala arbetsplatser 

med laddningsmöjligheter för kommunala tjänstebilar. Under 2020 

planeras utbyggnad för hemtjänsten i Dingle och Hedekas samt Forums 

bilar. Kommunen har inga planer på att erbjuda privata fordon 

laddningsmöjlighet. Det är en fråga för marknaden. 

 

Frågan om containertankstation vid brandstationen (alt. annan plats) för 

kommunala tjänstebilar bör utredas. Det kan finnas möjlighet att minska 

de kommunala kostnaderna för fordonsparken. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP).  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning om 

containertankstation. 

 

Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning om 

containertankstation. 

 

Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation.  
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§ 46 Dnr 2019-000155  

Svar på motion från Moderaterna om att upphäva 
beslutet om att inköpa Fairtrade med invånarnas 

pengar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2013, § 104, att bifalla 

en motion om att Munkedals kommun ska bli Fairtrade-kommun. 

Beslutet innebär bland annat kommunen ska söka Fairtrade-diplomering 

och verka för etisk konsumtion i såväl den egna verksamheten som hos 

kommuninvånarna. Motionens intentioner om att bli diplomerad 

Fairtrade-kommun aldrig genomförts. Det kan också konstateras att det 

finns Fler verktyg för rättvis och etisk handel än Fairtrade, bland annat 

ILO, WFTO och ISO-standard.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

PM. 

Motion.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och upphäver sitt 

beslut den 28 november 2013, § 104, om att Munkedals kommun ska bli 

en diplomerad Fairtrade-kommun.     

 

Yrkanden 

Liza Kettil (S): Avslag till motionen. 

 

Rolf Jacobsson (KD) och Karin Blomstrand (L): Bifall Liza Kettils (S) 

yrkande. 

 

Jan Hognert (M): Bifall till motionen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils 

(S) med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

 

Omröstning 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag. 

Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) med fleras avslagsyrkande.  
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Forts § 46 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Karin Blomstrand (L)  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  

Pia Hässlebräcke (S)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Resultat 3 7 1 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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§ 47 Dnr 2020-000086  

Ombudsinstruktion Årsredovisning 2019 - Rambo AB 

Sammanfattning av ärendet 

Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2019 

visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på 2,8 mnkr (efter 

skatt 0,1 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. 

 

Investeringsutgifterna för året uppgick till 38,1 mnkr. 

 

Under 2019 infördes det nya insamlingssystemet i Munkedals kommun. 

Detta innebär Munkedals kommun nu är den andra av bolagets fyra 

ägarkommuner att erbjudas ett modernt och effektivt insamlingssystem 

med möjlighet till hemsortering. 

 

Förändringar i Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-

ningar, där producenter får utökat ansvar för att samla in och ta om 

hand uttjänta förpackningar har gjort att det fortsatta införandet av 

insamlingssystemet i Sotenäs skjutits upp.  

 

Som ett steg i införandet av det nya insamlingssystemet beslutade 

bolagsstämman under 2018 att nuvarande entreprenad i Sotenäs och 

Tanums kommun genom en verksamhetsövergång ska övertas i egen 

regi. Övergången är planerad till 1 februari 2020 och förberedelser har 

pågått under året. 

 

Investeringsutgifterna uppgick till 38,1 mnkr. Total upplåning under året 

avseende nya insamlingssystemet i Munkedal är 16,35 mkr. Soliditeten 

ligger på 48%.    

 

Intern kontroll - Inget rapporterat. 

  

Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och 

politiska beslut. Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera 

och hantera strategiska, operativa och finansiella risker som kan 

uppkomma som en konsekvens av att bolaget är kommunägt 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Årsredovisning 2019 Rambo 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD      
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Forts § 47 

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): att lägga till ”Under förutsättning att ansvarsfrihet 

tillstyrks i revisionsberättelsen” innan förslag till beslut.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning att ansvarsfriheten tillstyrks i revisionsberättelsen 

föreslår kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av överskott  

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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§ 48 Dnr 2018-000490  

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Munkedal 

Vatten AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 

Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 

2019 visar på ett överuttag motsvarande 566 tkr. Överuttaget fonderas 

för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd. 

 

Munkedal Vatten AB:s föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta 

den allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att 

tillhandahålla tjänster som har anknytning till denna verksamhet. 

 

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att 

de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst ska finansieras via 

motsvarande intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med 

vinst. 

 

Årets överuttag uppgår till 566 tkr (914 tkr i överuttag år 2018). 

Resultatet avsätst till Va-fonden som därmed uppgår till ca 5,1 Mnkr. 

 

Intäkterna ökar med 387 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,7 %. VA-

taxan höjdes med 3% under året. Kostnaderna ökade med 450 tkr 

jämfört med 2018 vilket motsvarar en ökning med 2,1%. 

 

Investeringar har skett med 22 942 tkr (14 811 tkr). Erlagda 

anläggningsavgifter uppgår till 4 929 tkr (2 995 tkr). 

 

Intern kontroll 

Inga allvarliga brister upptäcktes.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Preliminär årsredovisning, Munkedal Vatten AB.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat 

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

Godkänner ansvarsfrihet för VD      

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): att lägga till ”Under förutsättning att ansvarsfrihet 

tillstyrks i revisionsberättelsen” innan förslag till beslut.      
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Forts § 48 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Under förutsättning att ansvarsfriheten tillstyrks i revisionsberättelsen 

föreslår kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av resultat 

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

 Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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§ 49 Dnr 2020-000087  

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Munkbo AB 

Sammanfattning av ärendet 

Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är 

ännu inte undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2019 visar på 

ett resultat efter skatt på 0,6 mnkr.  

 

Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av 

Munkedals kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och 

lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 35 638 m² på tre orter 

i kommunen; Munkedal, Hedekas och Dingle.  

 

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är underhåll och skötsel av 

bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta, marknadsföring 

och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler, utveckling och 

anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd till 

bostadsmarknadens efterfrågan. 

 

Intern kontroll - Inget rapporterat. 

 

Ägaren har ställt upp fyra finansiella mål direktiven: 

Bolagets överskott (resultat efter finansiella poster) skall uppgå till minst 

0,75 % av bolaget totala kapital. Årets resultat, 0,035 % 

Bolagets soliditet skall öka med 0,5 procentenheter per år. Årets resultat 

0,4 % 

Bolaget skall återinvestera positiva resultat i verksamheten eller använda 

resultatet till att amortera av på lån. Under året har bolaget amorterat 

10 miljoner, ytterligare amorteringar förbereds. 

Bolaget skall vid de tillfällen då värdering av fastighetsbeståndet 

genomförs, dock minst var tredje år, jämföra direkt och 

totalavkastningen över tid med liknande bolag. Detta var inte aktuellt 

under 2019. 

 

Det kan konstateras att bolagets resultatnivå måste öka för att 

måluppfyllelsen ska öka.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av resultat  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Godkänner ansvarsfrihet för VD      
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Forts § 49 

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): att lägga till ”Under förutsättning att ansvarsfrihet 

tillstyrks i revisionsberättelsen” innan förslag till beslut.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Under förutsättning att ansvarsfriheten tillstyrks i revisionsberättelsen 

och att kompletta handlingar inkommer föreslår kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av resultat  

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 Godkänner ansvarsfrihet för VD    
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§ 50 Dnr 2020-000088  

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Dingle 

industrilokaler AB 

Sammanfattning av ärendet 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med Resultat och balansräkning. 

Årets resultat uppgår till -1 kr.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av underskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna     

 

Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet.  

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): att lägga till ”Under förutsättning att ansvarsfrihet 

tillstyrks i revisionsberättelsen och att kompletta handlingar inkommer” 

innan förslag till beslut.        

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Under förutsättning att ansvarsfriheten tillstyrks i revisionsberättelsen 

och att kompletta handlingar inkommer föreslår kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av underskott  

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna   
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§ 51 Dnr 2020-000091  

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019 - Vadholmen 

Foss 2:81 AB 

Sammanfattning av ärendet 

Årets resultat landar på ett överskottskott om 24 tkr. 

Markberedningar har startat på Sohlbergsområdet för att möjliggöra 

uppförandet av bostäder och lokaler för verksamheter    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Under förutsättning att ansvarsfriheten tillstyrks i revisionsberättelsen 

och att kompletta handlingar inkommer föreslår kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

Godkänner Resultat- och balansräkning  

Godkänner föreslagen disposition av överskott  

Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna      

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): att lägga till ”Under förutsättning att ansvarsfrihet 

tillstyrks i revisionsberättelsen och att kompletta handlingar inkommer” 

innan förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Under förutsättning att ansvarsfriheten tillstyrks i revisionsberättelsen 

och att kompletta handlingar inkommer föreslår kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av överskott  

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna    
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§ 52 Dnr 2020-000090  

Ombudsinstruktion årsredovisning 2019- 

Hyresrättsföreningen Grönskan 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen genom att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals 

kommun och i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens 

medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte 

annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet även i övrigt 

främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 

 

Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 18 

personer. Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 

17personer. Även Riksbyggen och Munkedals kommun är medlemmar. 

 

Årets resultat före fondförändring visar ett överskott på 419 tkr (f. år. 1 

325 tkr).  Föreningens driftskostnader har ökat med ca 750 tkr jämfört 

med föregående år. Det beror främst på ökade reparations-och 

underhållskostnader. Man har under året även genomfört obligatorisk 

ventilationskontroll. Räntekostnaderna ligger i nivå med föregående år.  

 

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast 2018 och visar på ett 

underhållsbehov för:  

Dinglegården på 10 023tkr för de närmaste 8 åren och för Sörbygården 

(inkl Läkarstationen) på 10 541 tkr för de närmaste 8 åren, totalt 2 570 

tkr/år. Avsättning för verksamhetsåret har skett med totalt 1 380 tkr. 

Styrelsen beräknar att framtida underhållsåtgärder ska täckas av 

fonderade medel, höjda avgifter och ev. nyupptagna lån.  

 

Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 2019-01-01 då 

avgifterna höjdes med 2 % för bostäder och lokaler. Efter att ha antagit 

budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om 

en höjning med 2% den 2020-01-01. 

 

Intern kontroll - Inget rapporterat. 

Viktiga händelser - Inget rapporterat.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Årsredovisning 2019 för Grönskan 
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Forts § 52 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman 

uppdras följande: 

 Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till 

styrelsen 

 Fastställa resultat- och balansräkning  

 Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

 Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter      

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): att lägga till ”Under förutsättning att ansvarsfrihet 

tillstyrks i revisionsberättelsen” innan förslag till beslut      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Under förutsättning att ansvarsfriheten tillstyrks i revisionsberättelsen 

föreslår kommunstyrelsen: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman 

uppdras följande: 

 Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till 

styrelsen 

 Fastställa resultat- och balansräkning  

 Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

 Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter    
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§ 53 Dnr 2020-000062  

Kommunalt partistöd 2020 - Moderaterna i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 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 2020 är 47 300 

kr. 

 

Moderaterna inkom 2020-02-06 med redovisning för kommunalt 

partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Redovisning av erhållet partistöd 2019.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 7 x 11 825 kr (82 775) 

Totalt: 94 600 kr      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 7 x 11 825 kr (82 775) 

Totalt: 94 600 kr    

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 847062



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2018-000036  

Rapport om tillgänglighetsdatabasen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 29 april 2019, § 42, behandlat en motion 

om tillgänglighet och bland annat beslutat att arbetet med 

tillgänglighetsdatabasen ska återrapporteras till kommunfullmäktige 

senast den 31 mars 2020. 

 

Föreligger nu en redovisning av arbetet med Tillgänglighetsdatabasen.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Redovisning TD3 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar för redovisningen och beslutar att lägga den 

till handlingarna.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar för redovisningen och beslutar att lägga den 

till handlingarna.  
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§ 55 Dnr 2020-000010  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektören informerar om planerat upplägg för 

kommunstyrelsens internat i april. 

 

Kommundirektören informerar om kommunens beredskap gällande 

Corona-viruset.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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