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Beslutande Jan Hognert (M), ordförande 
Christoffer Rungberg (M) för Ausra Karlsson (M) 
Göran Nyberg (L), förste vice ordförande 
Christoffer Wallin (SD) 
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Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Justerare Liza Kettil (S) 

  

Justeringen sker Digital justering, 2020-04-17, kl. 10.00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 56-68 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Jan Hognert (M)  

 Justerare 
 
Digital justering 
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§ 56 Dnr 2020-000157  

Ej offentligt sammanträde för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 18 beslutar kommunstyrelsen 
om sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 
 
För att minska smittspridning är det viktigt att hålla nere antal 
mötesdeltagare som samlas i lokalen.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att dagens sammanträde, den 14 april 2020, 
ej ska vara offentligt.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att dagens sammanträde, den 14 april 2020, 
ej ska vara offentligt.    
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§ 57 Dnr 2020-000148  

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 9 § kommunallagen - Rambo 
AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2019 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagens bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar 
och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Rambo AB under 
verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2019, 
har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (C) och Liza Kettil (S): Att kommunstyrelsen ska hålla en 
fördjupad dialogdag den 25 maj för att diskutera bolagens ägardirektiv 
samt vad kommunens syfte är med respektive bolag.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) och Liza Kettils (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.     
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Forts § 57 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2019, 
har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla en fördjupad dialogdag den 25 maj 
för att diskutera bolagens ägardirektiv samt vad kommunens syfte är 
med respektive bolag.  
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 58 Dnr 2020-000149  

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 9 § kommunallagen - 
Munkbo AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2019 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL.  Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning, 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkbo AB under 
verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under 
verksamhetsåret 2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (C) och Liza Kettil (S): Att kommunstyrelsen ska hålla en 
fördjupad dialogdag den 25 maj för att diskutera bolagens ägardirektiv 
samt vad kommunens syfte är med respektive bolag.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) och Liza Kettils (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.     
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Forts § 58 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under 
verksamhetsåret 2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla en fördjupad dialogdag den 25 maj 
för att diskutera bolagens ägardirektiv samt vad kommunens syfte är 
med respektive bolag.  
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 59 Dnr 2020-000150  

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 9 § kommunallagen - 
Munkedals Vatten AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2019 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkedal Vatten AB 
under verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under 
verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (C) och Liza Kettil (S): Att kommunstyrelsen ska hålla en 
fördjupad dialogdag den 25 maj för att diskutera bolagens ägardirektiv 
samt vad kommunens syfte är med respektive bolag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) och Liza Kettils (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.     
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Forts § 59 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under 
verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla en fördjupad dialogdag den 25 maj 
för att diskutera bolagens ägardirektiv samt vad kommunens syfte är 
med respektive bolag.  
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 60 Dnr 2020-000151  

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 9 § kommunallagen - 
Vadholmen Foss 2:81 m fl AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2019 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Vadholmen Foss 2:81 
mfl AB under verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 
verksamhetsåret 2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.  
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (C) och Liza Kettil (S): Att kommunstyrelsen ska hålla en 
fördjupad dialogdag den 25 maj för att diskutera bolagens ägardirektiv 
samt vad kommunens syfte är med respektive bolag.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) och Liza Kettils (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.     
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Forts § 60 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 
verksamhetsåret 2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla en fördjupad dialogdag den 25 maj 
för att diskutera bolagens ägardirektiv samt vad kommunens syfte är 
med respektive bolag.  
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 61 Dnr 2020-000152  

Uppsiktsplikt enligt 6 kap 9 § kommunallagen - DILAB 
AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2019 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Dilab AB under 
verksamhetsåret 2019, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 
2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (C) och Liza Kettil (S): Att kommunstyrelsen ska hålla en 
fördjupad dialogdag den 25 maj för att diskutera bolagens ägardirektiv 
samt vad kommunens syfte är med respektive bolag.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) och Liza Kettils (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.     
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Forts § 61 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Dilab AB har under verksamhetsåret 
2019, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla en fördjupad dialogdag den 25 maj 
för att diskutera bolagens ägardirektiv samt vad kommunens syfte är 
med respektive bolag.  
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 62 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. 
 
Rolf Jacobsson (KD) vill ta upp ämnet om vad som framkom vid senaste 
gruppledarmötet. Det har talats om avsaknaden av motivering till att 
Kristdemokraterna inte ville ställa sig bakom förslag att tillfälligt minska 
antalet ledamöter i fullmäktige. Rolf Jacobsson (KD) menar att 
motivering gavs. 
Rolf Jacobsson (KD) menar också att det inte framkom att 
Kristdemokraterna skulle vara de enda som inte ställde sig bakom 
förslaget, då diskussionen avslutades direkt efter att Kristdemokraterna 
sagt nej.  
 
Beslutsunderlag 
Rapport från kommunalrådet och oppositionsrådet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 63 Dnr 2019-000119  

Årsredovisning 2019 - Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen omfattar en 
förvaltningsberättelse, redovisning från kommunens verksamheter och 
redovisning från kommunkoncernens bolag.  
 
Årets resultat för 2019 uppgår till 28,9 mnkr vilket är 16,4 mnkr högre 
än föregående år och betydligt över det budgeterade resultatet på 13,3 
mnkr. Ökningen beror i huvudsak på överskott från fastighetsförsäljning 
med 8,3 mnkr samt en gynnsam utveckling av skatte- och 
bidragsintäkter. Årets resultat i relation till skatter och generella 
statsbidrag är 4,2 procent vilket är över resultatmålet för året på 2,0 
procent.  
 
Årets resultat medför att kommunens egna kapital förstärks med 9,9 
procent och soliditeten förbättras med 0,9 procentenheter till 45,0 
procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 16,3 
procent vilket är en förbättring med 3,8 procentenheter jämfört med 
2018.   
 
Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, 
uppgår till 57,3 mnkr vilket är högre än de senaste åren men under 
budgeterad nivå som var 168 mnkr. Investeringstakten de senaste tre 
åren ligger på 45,7 mnkr per år. 
 
För 2019 bedöms samtliga inriktningsmål vara helt uppfyllda. 
Resultatmålet - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet i 
förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 
uppgå till 2 % - bedöms som uppfyllt då ett genomsnitt de senaste tre 
åren visar på 4,7 procent. Soliditetsmålet - Soliditeten ska förbättras – 
är uppfyllt då både soliditet enligt balansräkningen och soliditet inklusive 
samtliga pensionsförpliktelser förbättrats från föregående år. 
Investeringsmålet - Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 % - 
är uppfyllt då detta mått för 2019 uppgår tlll 114 procent.  
Sammanvägda bedömningen för 2019 är att Munkedal har god 
ekonomisk hushållning.  
 
De stora nämnderna gick under året med budgetunderskott. 
Välfärdnämndens underskott uppgick till 11 mnkr och Barn- och 
Utbildningsnämndens underskott uppgick till 5,1 mnkr. Åtgärder 
genomförs för att nämnderna ska vara i balans med budgeten under 
2020. 
 
Av kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning, för 2019, är 
samtliga tre finansiella mål helt uppfyllda. Av de åtta inriktningsmålen 
bedöms fem vara i hög grad uppfyllda, två delvis uppfyllda och ett inte 
uppfyllt.  
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Forts § 63 
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 29,0 mnkr. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Årsredovisning 2019 Munkedals kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2019 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade 
investeringsmedel om 37,7 mnkr till budget 2020.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2019 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade 
investeringsmedel om 37,7 mnkr till budget 2020.    
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§ 64 Dnr 2020-000153  

Resultatöverföringar av nämndernas driftsresultat 
2019-2020. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler kan en nämnds 
bokslutsresultat föras över till ett eget kapital för att tas i anspråk 
kommande år. Om det är negativt ska det avbalanseras snarast eller 
senast inom två år    
 
Ett resultat som förs över skall vara hänförligt till den ordinarie och 
planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre 
kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie 
verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar om eventuella tolkningar och 
undantag.  
 
Ett överskott som förs över till nästa år får disponeras av respektive 
nämnd för den aktuella verksamheten, om inget annat beslutas. Exempel 
på användning är strukturåtgärder, speciella objekt och tillfälliga 
satsningar, personalutbildning och tillfällig personalförstärkning. Den 
ordinarie verksamheten skall dock inrymmas inom den budget som 
kommunfullmäktige anvisar för budgetåret. 
 
Nämnderna har i samband med sina beslut om bokslut för 2019 
föreslagit en resultatöverföring enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen 603 tkr 
Barn- och Utbildningsförvaltningen -2 157 tkr 
Välfärdsnämnden 0 tkr 
Kultur och fritidsnämnden 468 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 0 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens yttrande över nämndernas resultatöverföringar 
Tjänsteskrivelse 
Begäran om resultatöverföring, nämnderna 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att resultatöverföringar görs i enlighet med 
nämndernas förslag.   
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M): Kommunfullmäktige beslutar att barn-och 
utbildningsnämnden får avskriva hela sitt negativa resultat. 
 
Göran Nyberg (L): Bifall Christoffer Rungbergs (M) yrkande. 
 
Jenny Jansson (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Forts § 64 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Christoffer 
Rungbergs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Christoffer Rungbergs (M) yrkande.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att resultatöverföringar görs i enlighet med 
nämndernas förslag förutom för barn- och utbildningsnämnden där 
nämnden får avskriva hela sitt negativa resultat. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige.  
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§ 65 Dnr 2020-000112  

Kommunalt partistöd 2020 - Kristdemokraterna 
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. 
 
Kristdemokraterna inkom 2020-03-11 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Krisdemokraterna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 kr      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      
 
Kommunstyrelsens förslag beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kristdemokraterna i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Krisdemokraterna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 kr    
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§ 66 Dnr 2020-000104  

Kommunalt partistöd 2020 - Centerpartiet 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. 
 
Centerpartiet inkom 2020-03-04 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Redovisning av kommunalt partistöd 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 825 kr (47 300 kr) 
Totalt: 59 125 kr      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Centerpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 4 x 11 825 kr (47 300 kr) 
Totalt: 59 125 kr    
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§ 67 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 KS 2020-03-09, § 37. 
Beslut MnimB 2019-10-16, § 68 
Underlag 
 
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 
Göran Nyberg (L): Kommunfullmäktige beslutar att avslå miljönämnden i 
mellersta Bohusläns förslag till beslut samt att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande att i samverkansrådet för miljönämnden 
inleda en förhandling om att slopa förhandsdebitering och automatisk 
indexuppräkning från och med 2021-01-01. Nytt beslut om Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska tas senast i november 
2020.  
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Forts § 67 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på miljönämnden i mellersta Bohusläns 
förslag till beslut och Göran Nybergs (L) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt Göran Nybergs (L) 
yrkande.  
 
Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå miljönämnden i mellersta 
Bohusläns förslag till beslut samt att uppdra åt kommunstyrelsens 
ordförande att i samverkansrådet för miljönämnden inleda en förhandling 
om att slopa förhandsdebitering och automatisk indexuppräkning från 
och med 2021-01-01. Nytt beslut om Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ska tas senast i november 2020.  
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§ 68 Dnr 2020-000010  

Information från förvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen informerar om planer för landbaserad 
fiskeodling i Sotenäs kommun samt om planerna för Vadholmen 
(Sohlbergsområdet). 
 
Kommundirektören informerar om kommunens beredskap med anledning 
av Coronavirus.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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