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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



KOMMUNSTYRELSEN 

Mandattid: 2019-01-01 – 2022-12-31 

Ledamöter 
Ordförande Jan Hognert (M) 

Ausra Karlsson (M) 
1:e vice ordförande Göran Nyberg (L) 

Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 

2:e vice ordf Liza Kettil (S) 
Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 

Ersättare 
Christoffer Rungberg (M) 
Johnny Ernflykt (M) 
Karin Blomstrand (L) 
Christer Börjesson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Jan Petersson (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Helena Hansson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, S, C, MP, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M, SD, S, C, MP, V, KD 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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2019-02-02 Dnr: KS 2019-20 

Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Offentliga eller ej offentliga sammanträden för 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 

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. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Akt 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-01-29   

    

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Överlämnande av motioner för beredning i nämnd 

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. 
 

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. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Diariet 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Välfärdsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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Dnr Inkom  Namn  Beskrivning  Ansvarig Anteckning Överlämnas till
2019-000011  2019-01-15  Sverigedemokraterna Munkedal  Motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om 

tiggeriförbud
 Linda Ökvist Anmäls till KF 2019-02-25

2018-000614  2018-12-14  Sverigedemokraterna Munkedal (SD)  Motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om 
att samtliga tätorter skall få behålla sina skolor

 Linda Ökvist Anmäls till KF 2019-02-25

2018-000613  2018-12-14  Sverigedemokraterna Munkedal (SD)  Motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om 
att ha en högre polisiär närvaro

 Linda Ökvist Anmäls till KF 2019-02-25

2018-000612  2018-12-14  Sverigedemokraterna Munkedal  Motion från Sverigedemokraterna Munkedal (SD) om 
att förbättra kommunens ekonomi

 Linda Ökvist Anmäls till KF 2019-02-25

2018-000578  2018-12-04  Kristdemokraterna  Motion från Kristdemokraterna angående Syn och 
Hörselinstruktör

Rickard Persson Anmäld till KF 2018-12-13. Skickad till 
VFN för beredning

2018-000564  2018-11-29  Kristdemokraterna  Motion från Kristdemokraterna med anledning av den 
Nyazeeländska Dunedin studien.

 Liselott Sörensen-Ringi Anmäld till KF 2018-12-13. Skickad till 
BUN för beredning

2018-000420  2018-09-13  Socialdemokraterna  Motion från Åsa Karlsson (S) om att komplettera 
flaggriktlinjerna

 Håkan Sundberg Anmäld till KF 2018-09-27. Skickad till KS 
för beredning

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-000406  2018-09-03  Kristdemokraterna (KD) i Munkedal  Motion från Kristdemokraterna (KD) i Munkedal om 
inrättande av medborgarforum

 Håkan Sundberg Anmäld till KF 2018-09-27. Skickad till KS 
för beredning. Svar till KF 2019-02-25.

2018-000370  2018-08-16  Kristdemokraterna i Munkedal  Motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om 
inköp av livsmedel

 Mats Tillander Anmäld till KF 2018-09-27. Skickad till KS 
för beredning. Svar till KF 2019-02-25.

2018-000369  2018-08-16  Kristdemokraterna i Munkedal  Motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om 
inkoppling av fibernät till Sörbygården i Hedekas

 Rickard Persson Anmäld till KF 2018-09-27. Skickad till KS 
för beredning

Välfärdsnämnden

2018-000329  2018-06-28  Kristdemokraterna  Motion från Kristdemokraterna (KD) om att förbättra 
anställningsförhållanden för sjukvårdspersonal

 Håkan Sundberg Anmäld till KF 2018-09-27. Skickad till KS 
för beredning

Välfärdsnämnden

2018-000278  2018-05-29  Vänsterpartiet  Motion från Ove Göransson (V) om gratis mensskydd  Håkan Sundberg Anmäld till KF 2018-06-27. Skickad till KS 
för beredning. Svar till KF 2019-02-25

2018-000174  2018-04-09  Moderaterna i Munkedal  Motion från Ann-Sofie Alm (M) om tiggeriförbud på 
avgränsad plats i Munkedals kommun

 Rickard Persson Anmäld till KF 2018-04-26. Skickad till KS 
för beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden

2018-000105  2018-03-01  Miljöpartiet de gröna i Munkedal  Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP 
(idéburet offentlig partnerskap)

 Liselott Sörensen-Ringi Anmäld till KF 2018-03-28. Skickad till KS 
för beredning

Kultur- och fritidsnämnden

2018-000036  2018-01-18  Liberalerna i Munkedal  Motion från Karin Blomstrand (L) om information och 
tillgänglighet

 Håkan Sundberg Anmäld till KF 2018-02-15. Skickad till KS 
för beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden

2017-000426  2017-09-26  Karin Blomstrand (L)  Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de 
ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet.

 Liselott Sörensen-Ringi Anmäld till KF 2017-10-26. Skickad till KS 
för beredning.

Kultur- och fritidsnämnden

Pågående motioner
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  2019-02-02 Dnr: KS 2018-548
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Överlämnande av revisionsrapport avseende 
hemtjänsten till Välfärdsnämnden  

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

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. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
     

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Välfärdsnämnden (inkl granskningsrapport) 
Avdelningschef äldreomsorg 
Kvalitetsutvecklare inom välfärdsförvaltningen 
För kännedom till revisionen 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-02-02 Dnr: KS 2019-21 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Inrättande av en budgetberedning. 

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 xx och xx som ledamöter i beredningen utöver 
kommunstyrelsens presidium. 
 
Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande till budgetberedningen. 
 

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. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Marginellt ökade arvodeskostnader. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
 

Beslutet expedieras till: 
Ledamöter i budgetberedningen, Förtroendemannaregistret 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-01-07 Dnr: KS 2018-109
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-
02-22 § 23 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-11-01 – 2018-12-31. 
 
 
     

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(19) 

Datum 

2018-11-01 – 2018-12-31 

 

 

 
Dnr  KS 2018-109 

 

Kommunstyrelsen 
Anmälan av delegationsbeslut november – december 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-12-28 70389 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för december 
månad. 
 

Kajsa Lindberg  
 

2018-12-28  I Sektor Barn och 
utbildning 

Anställningsbeslut från område 
barn- och utbildning. 
 

Liselott Sörensen 
Ringi 

 
 

2018-12-28  I Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
– Beslut i Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts protokoll 2018-
11-20. 
 

Rickard Persson  

2018-12-27  I Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut i Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll 2018-11-
05 och 2018-11-26. 
 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

 

2018-12-21 70220 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Beslut om att 
teckna avtal avseende inköp av 
sugande gatusopmaskin. 
 

Kristin Karlsson 2018-000468 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

2(19) 

Datum 

2019-01-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-12-20 70260 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 c - Beslut om att 
förlänga avtal avseende asfaltering. 
 

Kristin Karlsson 2016-000372 

2018-12-18 70373 I Personalavdelningen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 
Skolkurator 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 

2018-12-18 70174 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 b - Avtal har tecknats 
avseende verksamhetssystem för 
ärendehantering inom 
samhällsbyggnad. 
 

Kristin Karlsson 2018-000287 

2018-12-17 69942 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7- Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Löneenheten Dingle med Trestad 
Finans AB. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-12-17 69935 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7- Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Centrumvägen 8 med Trestad 
Finans AB. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

3(19) 

Datum 

2019-01-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-12-17 69894 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsreglering berörande 
Dingle 4:1 och Rom 2:12, Dingle 
2:13 och Bärby 4:1 i Munkedals 
kommun. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000383 

2018-12-14 70388 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för november 
månad. 
 

Kajsa Lindberg  

2018-12-14 69898 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsreglering berörande 
Dingle 4:1 och Rom 2:12, Dingle 
2:13 och Bärby 4:1 i Munkedals 
kommun. Ansökan om 
fastighetsreglering berörande 
Dingle 4:1 och Rom 2:12, Dingle 
2:13 och Bärby 4:1 i Munkedals 
kommun. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000381 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

4(19) 

Datum 

2019-01-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-12-14 69896 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsreglering berörande 
Dingle 4:1 och Rom 2:12, Dingle 
2:13 och Bärby 4:1 i Munkedals 
kommun om fastighetsreglering 
berörande Dingle 4:1 och Rom 
2:12, Dingle 2:13 och Bärby 4:1 i 
Munkedals kommun. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000382 
 
 

2018-12-11  I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-11-01 – 2018-11-30 
 

Biståndshandläggare   

2018-12-11 70375 I Sektor Stöd Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.4.2.19 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2018-12-11 70206 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 a - Beslut om att 
inköpscentral genomför 
upphandling och tecknar samt 
förlänger ramavtal avseende 
ljuskällor och elmaterial. 
 

Kristin Karlsson 2018-000594 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

5(19) 

Datum 

2019-01-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-12-07 69672 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.11 - Belasta kommunens 
fastigheter med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt 
gällande Nedre-Lycke 2:9 och 
Nedre-Lycke 2:30. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000581 

2018-12-06 69659 I Personalenheten Anställningsbeslut  från område 
omsorg, barn och utbildning och 
kommunledningskontoret 2018-11-
01 -- 2018-11-30. 
 

Linda Rundahl  

2018-12-06 69655 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-12-06  I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b – Tilldelningsbeslut 
har fattats upphandling av sugande 
gatusopmaskin, att anta Sweep 
Sopmaskiner Sverige AB. 
 

Mats Tillander 2018-468 
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2018-12-05 70376 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. 
Parkeringstillstånd för fordon RAT 
542 
 

Mats Tillander 2018-000091 

2018-12-05 69643 I Rektor Kunskapens hus Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.1.4a - Omedelbar 
avstängning av elev i de frivilliga 
skolformerna enligt 5 kap 17 § 
Skollagen, till dess huvudmannen 
prövat saken, under perioden 
2018-12-05 - 2018-12-21. 
 

Henrik Oleskog  

2018-12-05 69630 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-12-04 69581 UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.6 - Besluta om 
förändring av kommunstyrelsens 
övergripande 
förvaltningsorganisation gällande 
ny förvaltningsorganisation och 
ledningsstruktur från 2019-01-01. 
 

Håkan Sundberg 2016-000373 
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2018-12-04 69579 UPPR Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.6 - Beslut om förändring 
av kommunstyrelsens övergripande 
förvaltningsorganisation inom Barn 
och Utbildning samt Kultur och 
fritid från 2019-01-01. 
 

Håkan Sundberg 2016-000373 

2018-12-03 70171 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut 
har fattats i upphandling av system 
för elektronisk beställning och 
leverantörsfakturor. 
 

Kristin Karlsson 2018-000271 

2018-12-03 69546 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd (Oktober). 
 

Kajsa Lindberg  

2018-12-03 69545 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd (September). 
 

Kajsa Lindberg  

2018-12-03 69544 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd(augusti). 
 

Kajsa Lindberg  
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2018-12-03 69537 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för juli månad. 
 

Kajsa Lindberg  

2018-12-03 69534 I Kommundirektör Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.14 - Omdisponering av 
investeringsanslag. 
 

Håkan Sundberg  

2018-11-30 69530 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-11-29 70166 I Berendsen Textil 
Service AB 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2.8 b - Beslut om att 
förlänga avtal avseende 
cirkulationstvätt med Berendsen 
Textil Service AB. 
 

Kristin Karlsson 2015-000242 

2018-11-28 70201 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.1 a - Beslut om att 
inköpscentral genomför 
upphandling och tecknar samt 
förlänger ramavtal avseende 
rekryteringstjänster. 
 

Kristin Karlsson 2018-000557 

42



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

9(19) 

Datum 

2019-01-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-11-28 70172 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 c - Tilldelningsbeslut 
har fattats i upphandling av 
verksamhetssystem till Barn och 
Utbildning. 
 

Kristin Karlsson 2018-000279 

2018-11-22 69477 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 c - Avtal tecknas 
avseende personbilar EL med Hedin 
Göteborg Bil AB. 
 

Kristin Karlsson 2017-000276 

2018-11-22 69471 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 a - Förlängningsavtal 
har tecknats avseende 
upphandlingssystemet TendSign 
PRO med Visma Commerce AB. 
 

Kristin Karlsson 2016-000376 

2018-11-21 69493 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt  4.3.5 Besluta om köp av och 
försäljning av fastighet eller del av 
fastighet gällande Möe 1:123. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000556 

2018-11-21 69491 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt  4.3.5 Besluta om köp av och 
försäljning av fastighet eller del av 
fastighet gällande Möe 1:2. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000556 
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2018-11-21 69489 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt  4.3.6 Ansöka om 
fastighetsbildning eller annan 
lantmäteriförrättning avseende 
Avstyckning samt 
fastighetsreglering berörande Möe 
1:2 och Möe 1:123. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000556 

2018-11-20 69408 I Park och skog Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. 
Parkeringstillstånd för DWM795 
 

Mats Tillander 2018-000091 

2018-11-20 69406 I Park och skog Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. 
Parkeringstillstånd för ERC599 
 

Mats Tillander 2018-000091 

2018-11-19 69478 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut 
avseende upphandling av 
verksamhetssystem för 
ärendehantering inom 
samhällsbyggnad. 
 

Kristin Karlsson 2018-000287 
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2018-11-15 69317 I Park och skog Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. 
Parkeringstillstånd för FDN948. 
 

Mats Tillander 2018-000091 

2018-11-15 69316 I Park och skog Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. 
Parkeringstillstånd för HJY728. 
 

Mats Tillander 2018-000091 

2018-11-15 69315 I Park och skog Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. 
Parkeringstillstånd för OUR226. 
 

Mats Tillander 2018-000091 

2018-11-15 69308 UPPR Sektor kultur och fritid Delegationsbeslut 2017-02-22 §23 
punkt 3.11.2.4 Besluta i 
lönebidragsärenden om bidrag till 
föreningar och organisationer. Aser 
lönebidrag till anställning hos 
Munkedals båtklubb. 
 

Margareta Svensson-
Hjorth 

2018-000531 
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2018-11-14 69246 I Kommundirektör Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.14 - Omfördelning av 
medel mellan investeringsobjekt. 
Hedekas skola och Lilla Foss 
herrgård har upprustats med ny 
lekutrusning. 
 

Håkan Sundberg  

2018-11-14 69242 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-11-14 69239 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-11-14 69234 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-11-13 69230 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansöka om 
fastighetsbildning eller annan 
lantmäteriförrättning avseende 
Villatomt från Dingle 4:1. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000524 
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2018-11-13 69224 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-11-12 69212 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3 2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-11-11 69210 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.9 - Avskrivning av 
fordran mot kund inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 
 

Lars-Erik Hansson  

2018-11-11 69209 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.8 - Beslut om anstånd 
med eller avbetalning av skuld till 
kommunen. 
 

Lars-Erik Hansson  

2018-11-11 69208 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.1.9 - Avskrivning av 
fordran mot kund inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 
 

Lars-Erik Hansson  
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2018-11-11 69207 I Inez Rössberg 
Andersson 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.4.2.19 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg, med 
1979,90 kr. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2018-11-11 69206 I Inez Rössbverg 
Andersson 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.4.2.19 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg, med 
2043,90 kr. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2018-11-11 69205 I Inez Rössberg 
Andersson 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.4.2.19 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad avgift) 
avseende vård och omsorg, med 
4088 kr. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 

 

2018-11-11 69204 I Inez Rössberg 
Andersson 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.4.2.19 - Avskrivning av 
fordran (redan debiterad 
avgift)avseende vård och omsorgen 
med 495,50 kr. 
 

Inez Rössberg 
Andersson 
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2018-11-11 69203 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 
Barnskötare Önnebacka förskola. 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 

2018-11-11 69202 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. Lärare 
Kunskapens hus. 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 

2018-11-11 69201 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 
Förskollärare Inspiratörens förskola 
Uppfinnarna. 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 

2018-11-11 69200 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 
Skoladministratör Bruksskolan. 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 
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2018-11-11 69199 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 
Lokalvårdare Hällevadsholms skola. 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 

2018-11-11 69198 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 
Specialpedagog Kunskapens hus. 

Pernilla Niklasson 2017-000171 

2018-11-11 69196 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 
Driftsledare Fastighetsavdelningen. 
 

Pernilla Niklasson 2017-000171 
 
 

2018-11-07 69087 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-10-01 -- 2018-10-
31. 
 

Biståndhandläggare  

2018-11-06 69875 I Elin Johansson Delegationsbeslut 2017-02-22 §23 
punkt 2.5.2.3 - Beslut om att 
avbryta upphandling. 
 

Elin Johansson 2018-000512 
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2018-11-05 70377 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7- Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Dingleskolan kök med Trestad 
Finans AB. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-11-05 69889 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.7 - Besluta om 
försäljning av detaljplanelagd 
bostads och industrimark. 
Köpeavtal Foss 10:411 på 
Tegelverksområdet. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000456 

2018-11-01 70380 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7- Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Sörbygården Hedekas med Trestad 
Finans AB. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-11-01 70378 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7- Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till LSS 
gruppboende Dingle, med Trestad 
Finans AB. 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-11-01 69476 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 c - Tilldelningsbeslut 
avseende upphandling av 
personbilar EL. 

Kristin Karlsson 2017-000276 

51



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

18(19) 

Datum 

2019-01-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-11-01 69475 I Håkan Sundberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 c - Beslut om att 
tilldela Cerner Sverige AB i 
upphandling av IT-system för 
vårdinformation som samordnas av 
VGR. 
 

Kristin Karlsson 2016-000384 

2018-11-01 69470 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.4.2.8 a - Förlängningsavtal 
avseende bevakningstjänster med 
Nokas Bevakning Väst AB. 
 

Elin Johansson 2015-000302 

2018-11-01 69469 I Lars-Erik Hansson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.8 a - Förlängningsavtal 
avseende banktjänster med 
Swedbank AB. 
 

Elin Johansson 2015-000251 

2018-11-01 69429 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Leasingavtal har tecknats 
avseende skrivare till Hemtjänsten 
Svarteborgs med Trestad Finans. 
Undertecknat hyreskontrakt 
592900002316. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

52



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

19(19) 

Datum 

2019-01-10 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-11-01 69427 I Ekonomiavdelningen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Leasingavtal har tecknats 
avseende skrivare till Hedekas 
skola lågstadiet med Trestad 
Finans. Undertecknat hyreskontrakt 
592900002314. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-11-01 68829 I Mats Tillander Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 b - Tilldelningsbeslut 
avseende kollektiv 
olycksfallsförsäkring samt 
saneringsavtal. 
 

Kristin Karlsson 2018-000316 
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 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19     Dnr: SBN 2019–24 
  
Initiativärende - utreda möjligheten att bygga förskola i anslutning till nytt 
äldreboende. 
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. 
 
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 

 
Många har hela tiden varit tveksam till bygge vid Centrumskolan utifrån att det 
redan är rörigt där med affären, lastbilar och bussar. Mycket rörelse och liten plats. 
Renovering och tillbyggnad av befintliga förskolan är inte lätt heller, pga. begränsad 
plats där också. 
 
Renovering och tillbyggnad av befintlig förskola kan påbörjas våren 2019. En ny 
förskola i ett nytt läge kan påbörjas tidigast om ca 2 år när detaljplanen vunnit laga 
kraft. Under tiden blir befintlig modul kvar i verksamheten. Eventuellt behöver 
ytterligare modul hyras in. 
 
 
Beslut 
 

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

 Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda en ny 
förskola i anslutning till planerat äldreboende på Lågum. 

 
 
Expediera 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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  2018-12-01 Dnr:KS 2018 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Initiativärende - utreda möjligheten att bygga 
förskola i anslutning till nytt äldreboende. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och 
Utbildningsnämnden att gemensamt planera för en ny förskola i anslutning till 
planerat äldreboende på Lågum. 

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. 
 
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 
- Bra med generationsutbyte  
- Nära till natur/skog, hur miljön är utformad har betydelse för vilken utveckling 

som är möjlig. 
- Slipper hitta tillfälliga lösningar under byggnationstiden. 
- Barnen slipper vistas på en arbetsplats under lång tid (finns risker) 

 
Många har hela tiden varit tveksam till bygge vid Centrumskolan utifrån att det 
redan är rörigt där med affären, lastbilar och bussar. Mycket rörelse och liten plats. 
Renovering och tillbyggnad av befintliga förskolan är inte lätt heller, pga. begränsad 
plats där också. 
 
Mark 
Det finns inte kommunal mark tillgänglig för ny förskola utan ny mark behöver 
förvärvas 
 
Detaljplan 
Det nya området måste detaljplaneras. Det bör vara ett ”eget” planarbete och inte 
blandas samman med planarbetet för äldreboendet, eftersom det medför förseningar 
för äldreboendet. Området bör markeras i ÖP 2018. 
 
Ekonomi 
Det finns ca 26 mnkr avsatta för Dingle förskola. En förskola med 5 avdelningar blir 
ca 900-1000 m2 stor. Om kök och matsal samordnas med äldreboendet kan 
byggnadsytan minska med ca 100 m2. Förskolan byggs för knappt 100 barn. Lek och 
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kringytor (parkering, leveranser mm) uppgår till ca 4000 m2. Kostnaden uppgår till 
ca 35 mnkr, dvs ytterligare 9 mnkr behöver anslås. 
 
Kök 
Det finns för närvarande tre tillagningskök (utvecklingscentrum, Dinglegården o 
förskolan) och ett mottagningskök (Centrumskolan). Med en ny förskola på Lågum 
blir det tre tillagningskök (utvecklingscentrum, äldreboende och Centrumskolan). 
 
Befintliga lokaler 
Nuvarande förskola kan, när den nya står färdig, ställas om för annan kommunal 
verksamhet alternativt säljas. Förskolan är på drygt 400 m2 och är i behov av 
renovering. 
 
Tid 
Renovering och tillbyggnad av befintlig förskola kan påbörjas våren 2019. En ny 
förskola i ett nytt läge kan påbörjas tidigast om ca 2 år när detaljplanen vunnit laga 
kraft. Under tiden blir befintlig modul kvar i verksamheten. Eventuellt behöver 
ytterligare modul hyras in. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Högre investeringskostnad men lägre driftskostnad 

Barnkonventionen 
Bättre verksamhet vilket gynnar barnen 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Detta blir aktuellt under processen 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2018-10-16 Dnr:KS 2018-486
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Förskola i Dingle 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att riva upp beslutet att bygga fem nya 
förskoleavdelningar på skolområdet. 
Kommunfullmäktige beslutar att bygga till två nya avdelningar på nuvarande 
förskola. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har beslutat (2014) att en ny förskola med 5 avdelningar ska 
byggas på Centrumskolans område. Medel för detta, ca 20 mnkr, har anslagits. 
Utdrag ur 2014 års utredning framgår av bilaga 1 
 
Förvaltningen har begärt och fått uppdraget att se över de olika möjligheterna att 
lösa förskoleverksamheten i Dingle. 
 
Situationen 2018 
Siffror från hösten 2018 redovisar: 

Dingle fsk 2015 2016 2017 
vår 

2018 
Snitt antal 
barn* 81 74 84 85 
Som lägst 69 69 74 78 
Som högst 91 77 93 90 
 
      
Migrationsverket har tömt anläggningar i Munkedals kommun, tex i Dingle. Effekten 
på olika kommunala verksamheter är oklar. 
 
Planerad nybyggnation på skolområdet blir 7-800 m2 stor och dockas till byggnaden 
som innehåller kök/matsal/slöjd. En relativt stor del av skolgården tas i anspråk för 
byggnaden och det har viss effekt på lekytor. 
 
Alternativ användning av nuvarande lokaler för Dingle förskola är oklar. Det har 
funnits ideer om LSS-bostäder men det behovet verkar ha minskat. Att sälja 
fastigheten är en möjlighet. 
 
Med anledning av detta har förvaltningen begärt att se över möjligheten att bygga ut 
nuvarande förskola. 
 
Verksamhetens synpunkter 
Önskad tillbyggnad är ca 200 m2. Helrenovering av den befintliga byggnaden är 
önskvärd. En övervåning på nybyggnationen med personalutrymme så som 
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konferensrum, samtalsrum, personalrum, toaletter, förråd och omklädningsrum. 
Anläggning av ny utemiljö med lekutrustningar och solskydd. En uteplats med tak 
från huset för aktiviteter, vagnar mm. 

Förskolechef och personal ska vara delaktig i ombyggnadsprocessen. 

Slutsats 
Fem förskoleavdelningar verkar täcka Dingles behov över överskådlig tid. Eventuella 
tillfälliga behov av ytterligare avdelningar kan lösas inom skolans lokaler eftersom 
elevantalet sjunkit från ca 160 till drygt 100. 
 
Det fungerar att bygga till två avdelningar på befintlig förskola (tre bef avd) 
avseende ytor och funktion. Investeringsmässigt är det fördelaktigt att bygga till två 
avdelningar jämfört med nybyggnation av fem på skolområdet. Köket på förskolan 
behöver byggas ut och moderniseras. Anslagna medel räcker till utbyggnaden av 
förskolan, renovering av befintliga lokaler samt åtgärder på utemiljön. 
 
Obs att Dingle kommer att få fyra (4!) tillagningskök. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Utbyggnad av bef förskola är mer hushållande med resurser. Anslagna medel räcker 
till utbyggnad och renovering av bef förskola. Utbyggnaden ingår i Partnering-
upphandlingen. 

Barnkonventionen 
Förskolebarnen kommer att involveras i ombyggnaden. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Fack och personal kommer att involveras 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef 
Sektorschef barn o utbildning 
Ekonomichef 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(11) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 4

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

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 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-01-07, Barn- och 
utbildningsnämndens reglemente 

Förvaltningens 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. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag att 
ordförande enligt 4 kap. 2 § kommunallagen även ska ha beteckningen s  
och finner att nämnden antar förslaget och finner att nämnden antar förslaget. 

Beslut 

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

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
Nämndsekreterare 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Kommunstyrelsen 
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Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 

 

 
Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Dnr: KS 2018-70 
 

Typ av dokument: 
Reglemente 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-03-28, § 70 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnder skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg 
och undervisning.  
 
Nämnden svarar för; 

• Förskole- och fritidsverksamhet 
• Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive 

svenska för invandrare (SFI) 
• Elevhälsovård 
• Tillsynsansvar för friförskola 
• Dagbarnvårdare 
• Skolskjutsverksamhet 
• Huvudmannaskap för förskola och skola 
• Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna 

verksamheten 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 
 
Personuppgifter 
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 
finansbemyndigande. 
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
5 § Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
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Ordföranden  
6 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande åläggs att:  

• leda nämndens arbete och sammanträden, 
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
• tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
• bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden är tillika skolråd. 
 
Tidpunkt för sammanträden 
7 § Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
8 § Barn- och utbildningsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 
 
Kallelse 
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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Växeltjänstgöring  
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
17 § Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Barn- och 
utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer Barn- och utbildningsnämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

2 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

  

§ 1    Dnr: SBN 2019–5 
 
Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
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 
Tjänsteskrivelse, Förvaltningschef   2018-12-19 
 
 
Beslut 
 

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

 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 
 
 

 

 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
Dnr: SBN 2019-5 
 

Typ av dokument: 
Reglemente 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-03-28, § 27 

Revisionshistorik: 
Kommunfullmäktige 2018-11-29, § 106 

Giltighet: 
2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnder skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt 
plan- och bygglagen (PBL). Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra. 
Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag 
och angivna riktlinjer. 
 
2 § Nämnden är ansvarig för: 

 Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen 
 Bostadsanpassning 
 Kommunal måltidsverksamhet 
 Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler 
 Detaljplanearbete 
 Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP 
 Det totala kommunala försäkringsskyddet 
 Energirådgivning 
 Väghållning/trafiksäkerhet 
 Förvaltning av kommunal mark 
 Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom 
 GIS/karta 
 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 
 Strandskydd 

 
Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om: 

 Antagande av plan-/ramavtal 
 Antagande av mindre planer 
 Planbesked 
 Adressättning 
 Namnsättning av gator och allmänna platser 
 Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter 
 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 
 Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser 
 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 
 Teckna och säga upp avtal om externa lokaler 
 Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter  
 Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller 

kommunal mark 
 Upplåtelse av allmän plats 
 Lokala trafikföreskrifter  
 Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning, 

servitut mm 
 Dispenser från strandskyddsbestämmelser 

 
Personuppgifter 
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 
finansbemyndigande. 
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Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
5 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Ordföranden  
6 § Samhällsbyggnadsnämndens ordförande åläggs att:  

 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
 bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är tillika samhällsbyggnadsråd. 
 
Tidpunkt för sammanträden 
7 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
8 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 
 
Kallelse 
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
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Ersättarnas tjänstgöring  
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
Växeltjänstgöring  
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
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Expediering och publicering 
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
17 § Delgivning med Samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 
Samhällsbyggnadsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 
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Reglemente för välfärdsnämnden 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnden skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om socialnämnd. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som 
regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden 
ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt 
ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med 
alkohollagen.  
 
Nämnden svarar för; 

• Kommunal vård- och omsorgsverksamhet  
• Kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 
• Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
• Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL) 
• Biståndsfrågor enligt SoL 
• Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering 
• Familjerådgivning som åvilar kommunen 
• Integration (verkställighet) 
• Arbetsmarknadsenheten (AME) 
• Samverkan mellan olika vårdgivare 
• Tillstånd och tillsyn av alkohol 
• Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV) 
• Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna 

verksamheten 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 
 
Personuppgifter 
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 
finansbemyndigande. 
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
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Välfärdsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
5 § Välfärdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Välfärdsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Ordföranden  
6 § Välfärdsnämndens ordförande åläggs att:  

• leda nämndens arbete och sammanträden, 
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
• tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
• bevaka att nämndens beslut verkställs. 
• Ordförande i välfärdsnämnden är tillika socialråd. - tillägg 

 
Tidpunkt för sammanträden 
7 § Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
8 § Välfärdsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 
 
Kallelse 
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
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Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
 
Växeltjänstgöring  
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten 
ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Välfärdsnämndens utskott 
 
16 § Inom Välfärdsnämnden ska finnas ett utskott för handläggning av ärenden 
som innefattar myndighetsutövning inom främst socialtjänsten såsom, Individ- och 
familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS), 
socialpsykiatri samt äldreomsorg. 
 
Utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare utses 
inom sig av välfärdsnämnden. 
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Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträde. 
 
Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats 
till utskottet. 
 
Expediering och publicering 
17 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
18 § Delgivning med välfärdsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen 
eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
19 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av välfärdsnämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer välfärdsnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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  2019-01-22 Dnr: KS 2019-14 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till 
Sverigedemokraterna i Munkedal 

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 

 

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 125 % 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. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
 
 
     

 
 
 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Sverigedemokraterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

7 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 5    Dnr: SBN 2019–1 
 
Förvärv av mark Foss-Berg 3:1, Bergsäter 
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; Enhetschef gata/mark, Förvaltningschef 2018-01-08 
Avtal Bergsäter (KS 2018–586) 
 
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. 

 
 
Expedieras 
Fastighetsägarna 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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  2019-01-28 Dnr: KS 2019-19 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 
 

Förslag till reviderad Torghandelsföreskrift för 
Munkedals kommun 

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. 

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. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Avgiftsbefrielsen vid användning av saluplats innebär minskade intäkter av mindre 
omfattning.  

Folkhälsa 
Väl organiserad torghandel anses i allmänhet utgöra ett positivt inslag i gatubilden. 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Näringslivsstrategen 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommundirektör 
Kommunstyrelsens förvaltning  
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  2019-01-28 Dnr: KS 2019-19 

     

 Kommunfullmäktige  
  
 
 
 

 
 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i  
Munkedals kommun 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-25, §     
 
Munkedals kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 
§1 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens 
lokala ordningsföreskrifter gäller dessa ordningsföreskrifter för salutorg i Munkedals 
kommun. Syftet med föreskrifterna är upprätthålla den allmänna ordningen. 
 
§2 
Föreskrifterna är tillämpliga på Centrumtorget i Munkedal. 
 
Saluplatser 
 
§3 
På torghandelsplatsen finns saluplatser enligt bilaga. 
 
§4 
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande. 
 
Kommunstyrelsen fördelar saluplatser genom Medborgarcentrum. Upplåtelse av 
saluplats sker utan kostnad. Önskemål om saluplats framförs till 
Medborgarcentrum. 
 
Medborgarcentrum fördelar saluplatserna och håller en dagsaktuell loggbok över 
upplåtna platser. Fördelning av platser sker i den ordning anmälan inkommer.  
Fler än en saluplats får tilldelas en person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgång på platser. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på 
någon annan.  
 
Näringslivsutvecklaren kontrollerar efterlevnaden av dessa föreskrifter.  
 
 
 
Tider för försäljning 
 
§5 
Torghandel får ske alla dagar.  
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Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 20.00 vardagar, 
lördagar och helgdagar.  
 
Försäljare får inte börja lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare 
än en timma före fastställd försäljningstid. Varor och redskap ska vara bortförda 
senast en timma efter försäljningstidens slut.  
 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl 
föreligger, får kommunstyrelsen besluta att försäljning inskränks eller utökas i tid. 
 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
 
§6 
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning (1990:1183) 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning 
om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Momsregistrering eller 
personlig legitimation ska kunna uppvisas. 
 
Förbud mot försäljning av vissa varor 
 
§7 
Knivar, sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt varor med 
drogglorifierande eller kränkande anslag får inte säljas på de allmänna 
försäljningsplatserna.  
 
Försäljning av livsmedel 
 
§8 
Vid försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.  
 
Miljöförvaltningen kan ge information om bestämmelserna. 
 
Placering av varor, redskap och fordon 
 
§9 
Varor och redskap får endast placeras på utmärkta saluplatser enligt bifogad karta. 
 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs särskilt tillstånd. 
 
Renhållning 
 
§10 
Innehavaren av en saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att ta det med sig. 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 
 
 
 
Öppen låga 
 
§11 
Vid försäljning eller arrangemang där det förekommer öppen låga, till 
exempel vid grillning, ska räddningstjänsten kontaktas för samråd. 
 
Överträdelse av föreskrift 
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§12 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot följande bestämmelser kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 
 
 Olovlig överlåtelse av saluplats till annan (§4) 
 Överträdelse av tidpunkt för försäljning (§5) 
 Försäljning av förbjudna artiklar (§7) 
 Otillåten placering av varor/redskap eller framförande/uppställning av fordon (§9) 
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  2019-01-28 Dnr: KS 2018-406
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Svar på motion från Olle Olsson (KD) och Rolf 
Jacobsson (KD) om inrättande ett forum för dialog och 
kommunikation med kommunens invånare. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

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. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 

Beslutet expedieras till: 
Olle Olsson (KD), Rolf Jacobsson (KD) 
Slutarkiv 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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  2019-01-28 Dnr: KS 2018-278
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Svar på motion från Ove Göransson (v) om gratis 
mensskydd för flickor/kvinnor mellan 13 till 23 år.   

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

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. 

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
 
 
 
     

 

 

Beslutet expedieras till: 
Ove Göransson (v) 
Slutarkiv 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

9 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 7    Dnr: SBN 2019–26 
 
Medborgarförslag-välkomstskylt 
Viktor Strinning, Munkedal föreslår att ”Välkommen till Munkedal”-skyltar sätts upp 
vid infarterna till Munkedal.  
Kommunstyrelsen har 2019-01-14 beslutat att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även tätorterna 
Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar sättas upp i 
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 
Tjänsteskrivelse: Enhetschef gata/mark, Förvaltningschef 2019-01-13 
Medborgarförslag    2018-07-30 
 
 
Beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
 
Expedieras 
Viktor Strinning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-14 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 11   Dnr: KS 2018-356 
 
Svar på medborgarförslag gällande välkomstskylt. 
 
Sammanfattning 
 
Viktor Strinning, Munkedal föreslår att ”Välkommen till Munkedal”-skyltar sätts 
upp vid infarterna till Munkedal. 
 
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även 
tätorterna Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar 
sättas upp i 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 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-02. 
Medborgarförslag från Viktor Strinning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 
 
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet kan överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

11 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-01-21 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 9     Dnr: SBN 2019–27 
 
Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal 
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 2018-12-12 kompletteringar av 
rubricerat ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg: 

- Investeringar hittills på UC? 
- Hur går det med flyttkedjan? 
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov? 

 
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; Fastighetschef, Förvaltningschef  2018-12-27 
KS sammanträdesprotokoll §265   2018-12-12 
KSAU sammanträdesprotokoll §244   2018-11-26 
Skrivelse; Fastighetschef, Förvaltningschef  2018-11-26 
 
Yrkande 
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall. 
Sven-Arne Thorstensson (M) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras 
med kostnadsunderlag mm. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, 
och finner att frågan ska avgöras idag. 
 
Reservation 
Sven-Arne Thorstensson: Härmed reserverar jag mig mot bifallsbeslutet angående 
§9. Reservationen grundas på att kostnadsunderlag eller alternativa åtgärder inte 
finns för att säkerställa den s.k. flyttkedjan. 
Reservationen gäller hela investeringsredovisningen för Utvecklingscentrum 2019. 
 
Beslut  
 

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

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum. 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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  2018-12-27 Dnr: KS 2018-566
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr 
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren. 
 

Uppdrag 
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 181212 kompletteringar av rubricerat 
ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg: 

- Investeringar hittills på UC? 
- Hur går det med flyttkedjan? 
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov? 

 
Kommunstyrelsen har 190114 beslutat att överlämna ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvärv/försäljning 
UC förvärvades 2017 för 28000 tkr. Därefter har följande försäljningar skett: 

- Försäljning skog (omr 6, 8 o 10)  7820 tkr 
- Försäljn Bärby     375 tkr 
- Försäljn Stärken   6200 tkr 
- Försäljn omr 4     600 tkr 
- Försäljn omr 5   1865 tkr 
- Försäljn omr 7     500 tkr 

Totalt sålt för                     17360 tkr 
 
På gång är: 

- Försäljn omr 1(skog) 
- Försäljn hus Kallkärrsvägen (hus 15) 

 
Investeringar  
Åtgärder 2016 

- Ombyggnad hus 3 och 4 för Put/Asyl.  3,5-4 mnkr 
- Ventilationsåtgärder i hus 39.                     200 tkr 

 
Åtgärder 2017 

- Ombyggnad hemkunskapskök i hus 39.                    352 tkr 
- Vent och belysning i klassrum i hus 19.   116 tkr. 
- Anpassning i hus 36 för AME.    530 tkr 
- Nytt tak på hus 35 påbörjat.    2017 300 tkr 

     2018 850 tkr  
- Räcken, dörrar hus 1   90 tkr 
- Larm- och passagesystem hus 35   237 tkr 
- Ramp, handikapptoalett och hörslinga i Sporren 190 tkr  
- Ny belysning i två klassrum samt  

renovering toalett i hus 35.    40 tkr. 
- Fönster, fasad etc på hus 36.    60 tkr. 
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- Arbetsmiljöåtgärd samt åtgärder för  
ökad driftssäkerhet på flisanläggningen   120 tkr 

- Ombyggnad hus 3 för hemtjänsten.   1200 tkr 
 

Åtgärder 2018 
- Ugn, grytor kök hus 35   119 tkr 
- Rivning hus 28    96 tkr 
- Fönster och fasad på hus 38   1123 tkr 
- Inre åtgärder hus 38    856 tkr 
- Renovering hiss hus 35   450 tkr 
- Yttre underhåll hus 3   355 tkr 
- Solskyddsfilm hus 35   50 tkr 
- Sporren invändigt.    500 tkr 
- Belysning hus 3    52 tkr 
- Oljetanksarbete    35 tkr 
- Larm- o passagesystem hus 38   227 tkr 
- Belysning hus 19    130 tkr 
- Lektionssal o kontor i hus 8 o 9   233 tkr 
- Utgödsling hus 40    78 tkr 
- Upprustning hus 37 två kontor   27 tkr 
- Snörasskydd, skyltar div hus   25 tkr 
- Målning lusthus    12 tkr 
- Motorvärmare hus 3    55 tkr 
- Upprustning hus 3    895 tkr 

    
Åtgärder 2019 

- Anpassning AME hus 18 o hus 13   5100 tkr 
- Yttre underhåll hus 4    355 tkr 
- Ombyggnad hus 4 till lektionssalar mm  1600 tkr 
- Fönster, fasad, målning hus 39   1200 tkr 
- Golv, maskiner, brunnar i storkök hus 35  400 tkr 
- Målning hus 6    175 tkr 
- Lås o larm hus 3    227 tkr 

    
Byggnaderna utnyttjande 
Byggnader som inte utnyttjas alls är: 
Hus 5: tidigare bostadsrum 
Hus 12: kontor 
Hus 16: Förråd/maskinhall 
 
 
Annonserade kommande behov 
Gymnasiefriskolan: Hus 16 för hästutbildning 
Gymnasiefriskolan: resterande del av Hus 2 
 
Flyttkedjan 
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 ga 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. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Satsningar på kommunala lokaler för i första hand kommunal verksamhet. Externa 
lokaler kan lämnas om tidplaner hålls. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Sker vid verksamhetsförändringar och lokalförändringar. 

Barnkonventionen 
Aktuella åtgärder berör inte barn. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mats Tillander 
 

Ulrika Johansson 
Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
  

95



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

  
  2018-11-26 Dnr: KS 2018-566
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr 
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra kommunalt 
uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i Utvecklingscentrum 
ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att genomföra detta och 
samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 2000 tkr. 
Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i byggnad 19 för 
ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från Pipfabriken och 
Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor del 
tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är dels 
anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om övervåningen 
från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet mm. Kostnaden 
bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder i 
Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska fungera. 
 
 

96



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ytterligare ombyggnader i Utvecklingscentrum. Där går fler elever nu än någonsin 
tidigare men väldigt få bor på anläggningen. Dessa inackorderingsrum behöver 
byggas om till annat eller rivas. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadschefen 
Sektorchef Barn och utbildning 
Ekonomichef 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2019-01-08 Dnr: KS 2019-06 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Pernilla Niklasson 
HR-chef 
HR-avdelningen 

Arbetsmiljöpolicy 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 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. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser 

Facklig samverkan enligt FAS05 
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Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Avdelningschefer  
HR-chef 

Håkan Sundberg 
 

 
Kommundirektör  
Kommunstyrelsens förvaltning  
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Inledning 
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. 

Mål 
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. 

Övergripande mål för OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö 
 Chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar 

hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.  
 Arbetstagarna ska ha god kännedom om verksamhetens syfte, uppdrag och 

arbetsinnehåll. Arbetstagaren ska ha möjlighet att påverka och vara 
delaktig. 

 Minst 60 % upplever att målen för organisatorisk och social arbetsmiljö är 
tydliga.  

 Verksamhetsmål 
 

Arbetsbelastning   

 Roller och ansvar är tydliga och alla medarbetare vet hur arbetsuppgifterna 
ska prioriteras. 

 Minst xx %* upplever balans mellan krav och resurser i arbetet. 
 Minst xx %* upplever att återhämtningen under arbetsveckan är tillräcklig. 

* Procenttalet bestäms utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar. 

Arbetstidens  
förläggning 

 Det finns tydliga riktlinjer för tillgänglighet och nåbarhet utanför ordinarie 
arbetstid. 

 Minst xx %* är nöjda med sitt arbetsschema. 
 Minst xx %* upplever att återhämtningen är tillräcklig mellan arbetspassen. 

* Procenttalet bestäms utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar. 

Kränkande  
särbehandling   

 Alla medarbetare har samsyn kring vad som är kränkande särbehandling och 
att det inte är accepterat. 

 Alla medarbetare vet vart de kan vända sig och vilken hjälp de kan få om de 
känner sig utsatta. 
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 Minst xx %* tycker att bemötande och uppförande är tillfredsställande på 
arbetsplatsen. 

* Procenttalet bestäms utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar. 

Syfte 
Syftet är att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 
där krav ställs på att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och 
skyddsombud ska arbeta systematiskt. Detta innebär att arbetsgivaren ska 
undersöka risker, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att man förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet, och uppnår en 
tillfredsställande arbetsmiljö. 
 

Arbetsmiljöansvaret 
Kommunstyrelsen har som arbetsgivare det övergripande arbetsmiljöansvaret och 
ska fördela arbetsmiljöuppgifter ut i linjeorganisationen. En skriftlig fördelning där 
ansvar, befogenheter och kompetens klart definieras för arbetsmiljöuppgifter från 
nämnd till förvaltningschef och vidare till underordnade chefer, är en förutsättning 
för en konsekvent och korrekt hantering av arbetsmiljöfrågor. 
Vidare ska de personer som har arbetsmiljöansvar ha den utbildning, kunskap, 
färdighet och tillräckliga befogenheter och resurser som behövs för arbetet. 
 
Arbetsmiljöaspekter ska beaktas i alla beslut som berör verksamheten. Alla 
medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en del av 
varandras arbetsmiljö. 
 
Samverkan 
Samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga 
organisationer hanteras genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträff och 
samverkansgrupp. Strukturen för samverkan regleras i kommunens 
samverkansavtal. 
 
 

Roller och ansvar 
 
Fullmäktiges roll 
Fullmäktige har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att 
fullmäktige ska följa upp att nämndernas arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med 
denna policy samt avsätta medel i fullmäktiges budget till nämndernas 
arbetsmiljöarbete. 
 
Nämndens roll 
Nämnden ska verkställa fullmäktiges beslut och ta fram konkreta arbetsmiljömål, 
se till att förebyggande arbetsmiljöåtgärder kan vidtas genom att ta upp 
arbetsmiljöinvesteringar i budget samt se till att arbetsmiljöarbetet följs upp och 
fungerar inom förvaltningen. 
 

Förvaltningens roll 

Förvaltningens arbetsmiljöarbete hanteras och följs upp genom 
samverkansgruppen. Varje samverkansgrupp på förvaltningsnivå är 
skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen och ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom 
förvaltningens område.  
 
Förvaltningens samverkansgrupp ska fortlöpande belysa, driva på och följa upp 
strategiska arbetsmiljöfrågor inom respektive avdelning/enhet, sammanställningen 
ska innehålla:  
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 Personalomsättning  
 Sjukskrivningsfrekvens samt arbetsskador  
 Sammanhängande sjukskrivningar som överstiger 60 dagar 
 Behov av rehabiliteringsinsatser  
 Effekten av vidtagna rehabiliteringsåtgärder. 
 Sammanställning av tillbud och arbetsskador 
 Förebyggande och främjande insatser i den fysiska, organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön. 
 Behov av andra insatser, till exempel utbildning inom vissa 

arbetsmiljöområden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
•Genom sin HR-avdelning årligen se över arbetsmiljöpolicyn, jämställdhetspolicyn, 
rutin för alkohol och droger och rutin och handlingsplan mot diskriminering och 
kränkande särbehandling.  
• Genom sin HR-avdelning årligen ta fram statistik över sjukfrånvaro och delge 
förvaltningarna informationen.  
• Genom den centrala samverkansgruppen ta del av de sammanställningar som tas 
fram där.  
  
 
Chefens roll 
Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska aktivt vidta 
alla åtgärder som behövs för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Respektive 
chefs roll i arbetsmiljöarbetet framgår av fördelningen av arbetsmiljöansvaret. 
Chefen ska underrätta skyddsombudet om förändringar av betydelse för 
arbetsmiljöförhållanden inom ombudets område. 
 
Medarbetarens roll 
Medarbetaren ska aktivt delta i arbetsmiljöarbetet genom att bidra till ett 
gott arbetsklimat och verka för att mobbning inte förekommer. Medarbetaren ska 
känna till målen med sitt arbete och förstå sin roll i organisationen.  
  Rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall samt föreslå åtgärder. 
• Följa de regler och instruktioner som finns på arbetsplatsen samt använda de 
hjälpmedel som står till buds i arbetet.  
 
 
Skyddsombudets roll 
Skyddsombudet är en arbetstagare utsedd av arbetstagarorganisationen på 
arbetsplatsen, som är med vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av 
åtgärder och årliga uppföljningar. Om skyddsombudet anser att åtgärder behöver 
vidtas för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig 
till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Innebär visst arbete omedelbar och 
allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa kan skyddsombudet bestämma att 
arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av arbetsmiljöverket. Som 
chef ska du samarbeta med skyddsombudet. Har ni inget skyddsombud ska 
huvudskyddsombud kontaktas.  
 
Samverkansgruppens roll 
Den centrala samverkansgruppen CSG utgör också skyddskommitté för de 
kommunövergripande frågorna. CSG ska vara policyskapande i arbetsmiljöfrågor 
samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.  
Den förvaltningsövergripande samverkansgruppen är samverkansgrupp för 
förvaltningsövergripande frågorna och utgör också skyddskommitté inom 
förvaltningen. 
 
HR-avdelningens roll 
HR-avdelningen leder och samordnar det kommunövergripande strategiska 
arbetsmiljöarbetet och fungerar som konsultativt stöd till kommunens chefer. 
HR-avdelningen svarar gemensamt med arbetsgivarorganisationerna för att 
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skyddsombuden får erforderlig utbildning. 

 

Företagshälsovårdens roll 

Företagshälsovården är kommunens expertresurs i undersökning och bedömning av 
fysiska och psykiska risker i arbetet. Företagshälsovården fungerar som ett stöd för 
både arbetstagare och chefer i arbetsrelaterad sjukvård, rehabiliteringsprocessen, 
hälsoutveckling, arbetsmiljökartläggningar och samtalsstöd. Företagshälsovården 
kan också vara en strategisk resurs i det förebyggande hälsoarbetet. 
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