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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 11 februari 2019, kl. 09.00-14.30 
 

Beslutande Jan Hognert (M), ordförande 
Christoffer Rungberg (M) för Ausra Karlsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Mathias Johansson (SD) för Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 

 Louise Skaarnes (SD) 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 

 Jenny Jansson (S)  
Carina Thorstensson (C) 

 Pia Hässlebräcke (S) för Rolf Jacobsson (KD)  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Karin Blomstrand (L), Jan Petersson (SD), Sten-Ove Niklasson (S), Yvonne 
Martinsson (S) och Hans-Joachim Isenheim (MP). 

  
Utses att justera  Rolf Berg (S) 

 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum onsdagen den 13 februari 2019, kl. 09.00 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 17-35 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Jan Hognert (M) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Rolf Berg (S) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 17    
 
Förändring av föredragningslistan 
 
Sammanfattning 
 
Ärende 17, Arbetsmiljöpolicy, dnr: KS 2019-6, lyfts ur som beslutsärende och 
istället ges kommunstyrelsen information om ärendet. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter ändringen 
ovan. 

 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 18   Dnr: KS 2019-20 
 
Kommunstyrelsens sammanträden 
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen, antagen 2018-03-28, § 24 är det upp 
till kommunstyrelsen att beslut om sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 
Kommunstyrelsen kan också besluta att del av sammanträde ska vara stängt. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-02. 
 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdena ska vara offentliga. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens sammanträden ska vara 
offentliga och finner att kommunstyrelsen beslutar att de ska vara offentliga. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden ska 
vara offenliga. 

 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 19     
 
Överlämnande av motioner 
 
Sammanfattning 
 
Motioner som inkommit under föregående mandatperiod då den politiska 
organisationen bestod av en kommunstyrelse och en byggnadsnämnd behöver i 
viss mån fördelas ut till nämnderna. 
Detta för att reglementena reglerar ansvarsfördelningen mellan styrelse och 
nämnderna. 
 
Förvaltningen har tagit fram en förteckning över pågående motioner där 
kommunfullmäktige överlämnat motioner för beredning till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har nu att bedöma om vissa motioner bör överlämnas till 
annan nämnd för beredning. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-29. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Åsa Karlsson (S) 
om att komplettera flaggriktlinjerna, dnr: KS 2018-420 till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Kristdemokraterna i 

Munkedal (KD) om inkoppling av fibernät till Sörbygården i Hedekas, dnr: 
KS 2018-369 till välfärdsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Kristdemokraterna 

(KD) om att förbättra anställningsförhållanden för sjukvårdspersonal, dnr: 
KS 2018-329 till välfärdsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Ann-Sofie Alm (M) 

om tiggeriförbud på avgränsad plats i Munkedals kommun, dnr: KS 2018-
174 till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Hans-Joachim 

Isenheim (MP) om IOP (idéburet offentligt partnerskap), dnr: KS 2018-
105 till Kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Karin Blomstrand 

(L) om information och tillgänglighet, dnr: KS 2018-36 till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Karin Blomstrand 

(L) om att stärka de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet, 
dnr: KS 2017-426 till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 19 
 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Åsa Karlsson (S) 
om att komplettera flaggriktlinjerna, dnr: KS 2018-420 till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Kristdemokraterna i 

Munkedal (KD) om inkoppling av fibernät till Sörbygården i Hedekas, dnr: 
KS 2018-369 till välfärdsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Kristdemokraterna 

(KD) om att förbättra anställningsförhållanden för sjukvårdspersonal, dnr: 
KS 2018-329 till välfärdsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Ann-Sofie Alm (M) 

om tiggeriförbud på avgränsad plats i Munkedals kommun, dnr: KS 2018-
174 till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Hans-Joachim 

Isenheim (MP) om IOP (idéburet offentligt partnerskap), dnr: KS 2018-
105 till Kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Karin Blomstrand 

(L) om information och tillgänglighet, dnr: KS 2018-36 till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motion från Karin Blomstrand 

(L) om att stärka de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet, 
dnr: KS 2017-426 till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 

 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Välfärdsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 20   Dnr: KS 2018-548 
 
Överlämnande av revisionsrapport gällande granskning hemtjänsten till 
Välfärdsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunrevisionen inkom 2018-11-27 med granskningsrapport avseende 
hemtjänsten till kommunstyrelsen.  
Vid tiden för inlämnandet av granskningsrapporten ansvarade kommunstyrelsen 
för den kommunala vård- och omsorgsverksamheten men från och med 2019-
01-01 har kommunfullmäktige inrättat en välfärdsnämnd med ansvar för 
frågorna. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-02. Granskningsrapport avseende 
hemtjänsten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapport avseende 
hemtjänsten till Välfärdsnämnden för besvarande. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapport avseende 
hemtjänsten till Välfärdsnämnden för besvarande. 

 
Expedieras 
Välfärdsnämnden 
Revisorerna 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 21   Dnr: KS 2019-21 
 
Inrättande av budgetberedning under kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 3 kap 5 § kommunallagen får en nämnd tillsätta de nämndberedningar 
som behövs. 
En nämndberedning har enbart en beredande funktion och kan inte delegeras 
någon beslutanderätt. 
 
Enligt kommunstyrelsens reglemente 3 § avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-02. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en budgetberedning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningens uppdrag är att bereda 
kommunens mål och resursplan samt lämna förslag till beslut till 
kommunstyrelsen inför beredning till kommunfullmäktige. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen ska bestå av fem 

ledamöter varav tre ledamöter är kommunstyrelsens presidium.  
 

 Kommunstyrelsen beslutar att välja två ledamöter i beredningen utöver 
kommunstyrelsens presidium. 

 
 Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande till 

budgetberedningen. 
 
Yrkande 
 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till första, andra och femte stjärnsatsen 
samt ändringsyrkande om att beredningen ska bestå av en ledamot från varje 
parti som finns representerat i kommunstyrelsen, dvs sju ledamöter. Nominerar 
Jan Hognert (M) och Göran Nyberg (L). 
 
SD-gruppen: Bifall till första, andra och femte stjärnsatsen samt 
ändringsyrkande om att beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti 
som finns representerat i kommunstyrelsen, dvs sju ledamöter. Nominerar 
Christoffer Wallin (SD). 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till första, andra och femte 
stjärnsatsen samt ändringsyrkande om att beredningen ska bestå av en ledamot 
från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen, dvs sju ledamöter. 
Nominerar Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Rolf Jacobsson (KD) och 
Hans-Joachim Isenheim (MP). 
 



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-11 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 21 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag i första, andra och femte 
stjärnsatsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på samtligas yrkande om att beredningen ska 
bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena. 
 
Ordförande ställer proposition på inkomna namnförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att välja Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L), 
Christoffer Wallin (SD), Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Rolf Jacobsson 
(KD) och Hans-Joachim Isenheim (MP) som ledamöter till kommunstyrelsens 
budgetberedning. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en budgetberedning. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningens uppdrag är att bereda 
kommunens mål och resursplan samt lämna förslag till beslut till 
kommunstyrelsen inför beredning till kommunfullmäktige. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen ska bestå av en 

ledamot från varje parti som finns representerat i kommunstyrelsen.  
 

 Kommunstyrelsen beslutar att välja Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L), 
Christoffer Wallin (SD), Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Rolf 
Jacobsson (KD) och Hans-Joachim Isenheim (MP) som ledamöter till 
kommunstyrelsens budgetberedning. 

 
 Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande till 

budgetberedningen. 
 
 
Expedieras 
Jan Hognert (M),  
Göran Nyberg (L),  
Christoffer Wallin (SD),  
Liza Kettil (S),  
Carina Thorstensson (C),  
Rolf Jacobsson (KD) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 
Förtroendemannaregistret 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 22   Dnr: KS 2018-109 
 
Anmälan av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 
2017-02-22 § 23 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-11-01 – 2018-12-31. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-07. Förteckning över 
delegationsbeslut tagna 2018-11-01 - 2018-12-31. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av 
delegationsbeslut. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av 
delegationsbeslut. 

 
Expedieras 
Akten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 23   Dnr: KS 2018-576 
 
Initiativärende - utreda möjligheten att bygga förskola i anslutning till 
nytt äldreboende. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13 § 196 att ge förvaltningen i uppdrag att 
skyndsamt utreda förutsättningarna för placering av ny förskola i Dingle i 
anslutning till det planerade vård- och omsorgsboendet på Lågum, Dingle. 
2019-01-15 beslutade kommunstyrelsen, via ett delegationsbeslut av 
kommunstyrelsens ordförande, att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning. Samhällsbyggnadsnämnden 
hanterade ärendet på sammanträde 2019-01-21, § 19. 
 
Verksamhetens synpunkter: 
Överlag är alla mycket positivt inställda till att bygga ny förskola intill nytt 
äldreboende i Dingle. Fördelarna är bl.a.: 

- Bättre utrymme för en förskola i ett plan 
- Bättre plats för stor gård och lekytor  
- Möjlighet att skapa lokaler som är väl anpassade för verksamheten. 
- Säkrare hämtning, lämning och parkeringsmöjligheter än på skolområdet 
- Gemensamt kök med äldreboendet 

 
Det har funnits en tveksamhet till byggnation vid Centrumskolan. 
 
Renovering och tillbyggnad av befintlig förskola kan påbörjas våren 2019. En ny 
förskola i ett nytt läge kan påbörjas tidigast om ca 2 år då detaljplanen vunnit 
laga kraft. Under tiden blir befintlig modul kvar i verksamheten. Eventuellt 
behöver ytterligare modul hyras in. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-16. 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-01. 
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2019-01-15. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 19. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att bygga fem nya 
förskoleavdelningar på skolområdet. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L) S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
SD-gruppen: Återkommer i kommunfullmäktige. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 23 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att bygga fem nya 
förskoleavdelningar på skolområdet.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 24   Dnr: KS 2018-70 
 
Revidering av reglemente – Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan 
benämning som fullmäktige väljer.  
Kommunfullmäktige har i regler för arvode och ersättning fastställt att 
ordförande i barn- och utbildningsnämnd kommer fullgöra sitt uppdrag på 40 % 
av heltid. Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver därför en 
revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden utifrån 4 kap. 2 § 
kommunallagen.  
Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för 
att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar. 
 
Beredning 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-15, § 4. 
Reglemente för barn och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att 
ordförande i nämnden är tillika skolråd. 
 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att 
ordförande i nämnden är tillika skolråd. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 25   Dnr: KS 2018-71 
 
Revidering av reglemente – Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan 
benämning som fullmäktige väljer.  
Kommunfullmäktige har i regler för arvode och ersättning fastställt att 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden kommer fullgöra sitt uppdrag på 40 % 
av heltid. Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver därför en 
revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden utifrån 4 kap. 2 § 
kommunallagen.  
Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för 
att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 1. 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2018-03-28 efter revidering om att 
ordförande i nämnden är tillika Samhällsbyggnadsråd. 
 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2018-03-28 efter revidering om att 
ordförande i nämnden är tillika Samhällsbyggnadsråd. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 26   Dnr: KS 2018-69 
 
Revidering av reglemente – Välfärdsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan 
benämning som fullmäktige väljer.  
Kommunfullmäktige har i regler för arvode och ersättning fastställt att 
ordförande i välfärdsnämnden kommer fullgöra sitt uppdrag på 40 % av heltid. 
Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver därför en revidering av 
reglemente för välfärdsnämnden utifrån 4 kap. 2 § kommunallagen.  
Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för 
att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar. 
 
Beredning 
 
Välfärdsnämnden 2019-01-10, § 1. 
Reglemente för välfärdsnämnden. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med 4 kap. 2 § 
kommunallagen, revidera välfärdsnämndens reglemente genom att införa 
tillägget att välfärdsnämndens ordförande även ska ha beteckningen 
socialråd. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med 4 kap. 2 § 
kommunallagen, revidera välfärdsnämndens reglemente genom att införa 
tillägget att välfärdsnämndens ordförande även ska ha benämningen 
socialråd. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 27   Dnr: KS 2019-14 
 
Utbetalning av partistöd 2019 – Sverigedemokraterna. 
 
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. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26, § 47 om revidering i Regler för 
kommunalt partistöd. 
 
Sverigedemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-01-
15. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-22. 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 9 104 625 116 250 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
SD-gruppen: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att kommunstyrelsen 
beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt partistöd 2018. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på SD-gruppens yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 27 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt 
partistöd 2018. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 9 104 625 116 250 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 28   Dnr: KS 2018-586 
 
Förvärv av Foss-Berg 3:1, Bergsäter 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog under 2009 en ny detaljplan för området Bergsäter, 
beläget söder om Långedalsvägen. Detaljplanen möjliggör uppförandet av 22 
byggrätter för enbostadshus, radhus etc. Planen vann laga kraft 2009-07-10. 
 
Av planområdet är ca 5 av 22 byggrätter i kommunal ägo och ca 17 av 22 
byggrätter i privat ägo. Gemensamma försök har under årens lopp gjorts för att 
sälja området till exploatörer, dock utan att lyckas. 
 
De privata markägarna har kontaktat kommunen för att efterhöra det 
kommunala intresset att förvärva området. Ett avtal, baserat på ett pris på ca 50 
000 kr per byggrätt, har upprättats. Kostnaden för att exploatera området 
bedöms uppgå till ca 4 mnkr för gata, va, belysning etc.  
 
Kommunen saknar tomter i denna del av samhället. Området ligger i nära 
anslutning till Munkedals motet och erbjuder såväl goda pendlingsmöjligheter 
som kommunikationsmöjligheter med centrum, skola mm. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2018-01-08. Avtal Bergsäter. Samhällsbyggnadsnämnden 2019-
01-21, § 5. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal med Hans och 
Birgitta Hansson avseende förvärv av del av Foss-Berg 3:1, Bergsäter för 
850 000 kr. 

 
 Kommunfullmäktige anslår 850 000 kr för att finansiera förvärvet. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L) och SD-gruppen: Bifall till 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 28 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal med Hans och 
Birgitta Hansson avseende förvärv av del av Foss-Berg 3:1, Bergsäter för 
850 000 kr. 

 
 Kommunfullmäktige anslår 850 000 kr för att finansiera förvärvet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 29   Dnr: KS 2019-19 
 
Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2018, § 8, bland annat att 
godkänna förslag till Torghandelsföreskrifter samt att under en prövotid om ett 
år inte ta ut avgift för saluplats. 
 
Under det år som Torghandelsföreskriften gällt har efterfrågan på saluplatser 
varit begränsad och det har inte funnits behov av ett avgiftsuttag som 
styrmedel. Därtill ser kommunen positivt på torghandel som företeelse.  
 
Föreligger nu reviderat förslag till Torgahandelsföreskrifter där det framgår att 
avgift inte tas ut för saluplats. Vidare har lagts till att vid försäljning eller 
arrangemang där det förekommer öppen låga, exempelvis vid grillning, ska 
räddningstjänsten kontaktas för samråd. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-28. 
Torghandelsföreskrifter. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut avgift för saluplats. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna reviderat förslag till 
Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut avgift för saluplats. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna reviderat förslag till 
Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 30   Dnr: KS 2018-406 
 
Svar på motion från Kristdemokraterna om att inrätta ett forum för 
dialog med medborgarna. 
 
Sammanfattning 
 
Olle Olsson (KD) och Rolf Jacobsson (KD) inkom 2018-08-31 med motion om att 
inrätta ett forum för dialog och kommunikation med kommunens invånare där 
allas behov och önskemål kan komma till uttryck och tillvaratas. 
 
Medborgare i kommunen har idag möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige 
genom att lägga medborgarförslag. Genom ett medborgarförslag har 
förslagsställaren möjlighet att uttrycka behov och önskemål. 
 
Kommunfullmäktige har en beredning för samhällsdialog. I dess reglemente kan 
man läsa om att beredningens ansvar och uppdrag är att utveckla former för 
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor 
som rör kommunens verksamhet och utveckling samt att föra ut frågor som 
fullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring. 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta ett medborgarråd med syfte 
att hålla dialog, delaktighet och inflytande för medborgarna. 
Rådet ska vara ett forum för samråd, information och kommunikation om 
kommunens verksamheter och förändringar som har aktualitet och betydelse. 
 
Med bakgrund av detta bör kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-28. Motion från Kristdemokraterna 
om inrättande av ett forum för dialog och kommunikation med kommunens 
invånare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 31   Dnr: KS 2018-278 
 
Svar på motion från Ove Göransson (V) om att införa gratis mensskydd 
 
Sammanfattning 
 
Ove Göransson inkom 2018-05-29 med motion om att kommunen ska erbjuda 
flickor/kvinnor mellan 13 och 23 år gratis menstruationsskydd. Motionären 
föreslår att genomförandet kan ske via ungdomsmottagningen i kommunen. 
Mot bakgrund av att föreslagen åtgärd inte är ett grunduppdrag för kommunen 
bör kommunfullmäktige avslå motionen. 
 
Beredning 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-28. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 32   Dnr: KS 2018-356 
 
Medborgarförslag om välkomstskyltar vid infarterna till Munkedal. 
 
Sammanfattning 
 
Viktor Strinning, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att ”Välkommen till 
Munkedal”-skyltar sätts upp vid infarterna till Munkedal.  
Kommunstyrelsen har 2019-01-14 beslutat att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även 
tätorterna Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar 
sättas upp vid kommungräns. 
 
Ska skyltar sättas upp bara för Munkedals tätort gäller det 5 skyltar. 
 
Ska alla tätorter omfattas gäller det Munkedal (5), Dingle (3), Hällevadsholm 
(4), Hedekas (4) och Torreby (1) dvs totalt 17 skyltar. 
 
Ska ”kommunen” skyltas krävs 9 skyltar. 
 
Kommunen genomför nu en översyn av skyltar med tillstånd utmed större 
allmänna vägar. Eventuellt kan denna översyn leda fram till samlade 
informationsskyltar på ”lämpliga” ställen. Kommunen bör avvakta utgången av 
pågående process innan beslut fattas. 
 
Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen/Trafikverket för den aktuella typen av 
skyltar. Beroende på budskap, placering och vem som är markägare bedöms 
varje skylt kosta mellan 30–50 tkr. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 7. Medborgarförslag om uppsättande 
av välkomstskyltar. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 33   Dnr: KS 2018-566 
 
Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 265 att återremittera rubricerat 
ärende för att få en rapport om den samlade investeringsvolymen hittills, en plan 
över utväxling av externa lokaler samt en grov bedömning av framtida nyttjande 
av lokaler inklusive investeringsbehov. Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, 
§ 13 att överlämna ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet på sammanträde 2019-01-21, § 
9. 
 
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att 
planlägga/bebygga ”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande 
åtgärder: 

- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken. 
- AME (finns i Pipfabriken och gamla kommunförrådet) flyttar till hus 13 

och hus 18. 
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga 

kommunförrådet. 
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4. 

 
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni 
2020. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2018-11-26. 
Tjänsteskrivelse 2018-12-27. 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 9. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109 
(tillbyggen Kunskapens Hus) och 2000 tkr från projekt 1114 
(Kungsmarksskolans kök/kafé) till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 4,0 mnkr i 2019 års budget för 
åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1,1 mnkr för ombyggnad av 
övervåningen i Sporren. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 33 
 
Yrkande 
 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Att kommunstyrelsen särskilt yttrar sig om att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
att presentera andra alternativ för fritidsgården och därmed kunna låta 
arbetsmarknadsenheten vara kvar i befintliga lokaler tillsvidare och att 
vinkelbyggnaden på Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver 
byggas om. 
 
SD-gruppen: Bifall M-gruppen och Göran Nybergs (L) yrkande. 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och M-
gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att särskilt 
yttra sig över förslaget. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst: Bifall till M-gruppen med fleras yrkande 
Nej-röst: Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Pia Hässlebräcke (S)  X  
Resultat 6 5  
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 33 
 
Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för att presentera andra alternativ för 
fritidsgården och därmed kunna låta arbetsmarknadsenheten vara kvar i 
befintliga lokaler tillsvidare och att vinkelbyggnaden på 
Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver byggas om. 

 
Reservation 
Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Pia Hässlebräcke (S)  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 34   Dnr: KS 2019-6 
 
Arbetsmiljöpolicy 
 
Sammanfattning 
 
Kravet på att en arbetsgivare skall 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. 
 
Dokumentet ska kompletteras med måltal efter att resultatet från 
medarbetarenkäten analyserats. 
 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 35    
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen informerar om; 
- Målprocessen 
- Resultat från enkätundersökning till kommunstyrelsens ledamöter 
- Kommunutredningen 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar informationen  

 
 
 


