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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, måndagen den 11 mars 2019, kl. 09.00-16.40 

Beslutande Jan Hognert (M), ordförande 
Ausra Karlsson (M) 
Karin Blomstrand (L) för Göran Nyberg (L) 
Christoffer Wallin (SD) 
Mathias Johansson (SD) för Pontus Reuterbratt (SD) 
Jan Petersson (SD) för Louise Skaarnes (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) för Liza Kettil (S)
Sten-Ove Niklasson (S) för Rolf Berg (S) 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Christoffer Rungberg (M), Yvonne Martinsson (S) och Hans-Joachim Isenheim 
(MP). 

Utses att justera  Pia Hässlebräcke (S) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum torsdagen den 14 mars 2019, kl. 08.00 

Sekreterare ………………………………………………………….  Paragrafer 36-48 
Karin Kvist Ekholm 

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

Justerande …………………………………………………………. 
Pia Hässlebräcke (S) 
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§ 36

Information 

Information från AME: Presentation av verksamhetens arbete, mål och 
utmaningar. 

Information om Utvecklingscentrum: Presentation av verksamhetens arbete och 
vision. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 37 Dnr: KS 2018-254 

Bokslut 2018 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har ett negativt resultat om knappt 17 mnkr 2018. Resultatet 
per sektor visar att det finns problem obalanser inom barn- och utbildning samt 
omsorg. Inom omsorgen ligger resultatet på -19 Mnkr vilket dock är en 
förbättring än vad som prognostiserades under hösten. Ledningen för sektor 
omsorg har under sommaren/hösten arbetat för att minska underskottet. Ett 
flertal åtgärder har presenterats och genomförts. Inför 2019 har sektorn 
tilldelats en utökad budgetram med 6 mnkr så att det finns förutsättningar att 
närma sig en balans i budgeten.  

Inom barn- och utbildning kan en del av underskottet hänföras till 
engångskostnader under 2018. Även förhyrningen av lokalmoduler för att klara 
ökningen av antal elever har bidragit underskottet. Så inför 2019 är 
förutsättningarna bättre att klara en budgetbalans.  

Sektor samhällsbyggnad visar på ett resultat strax över budget. 
Kommunledningskontoret har ett överskott på knappt 3,9 mnkr. Det hänförs till 
en förfogandepost som inte använts fullt ut.  

Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgår till 103 mnkr. Av det 
totala anslaget har drygt 32 mnkr nyttjats vilket är i linje med höstens 
prognoser. Ett beslut om att senarelägga en investering på Centrumskolan till 
2019 förklarar 40 mnkr av budgetavvikelsen. Huvuddelen av investeringarna 
ligger inom samhällsbyggnadssektorn. 69,4 Mnkr av återstående medel äskas 
över till 2019. 

Beredning 

Ekonomichefen och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-23. 
Kommunstyrelsens bokslutsrapport 2018 med sektorernas bokslut som bilagor. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2018 för
Kommunstyrelse inklusive sektorerna.

* Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att 69,4 mnkr av ej
ianspråktagna investeringsanslag för 2018 överförs investeringsanslag för
2019.

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 37 
 
Beslut 
 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2018 för 
Kommunstyrelse inklusive sektorerna. 

* Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att 69,4 mnkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2018 överförs investeringsanslag för 
2019. 

Expedieras 
 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 38    Dnr: KS 2018-447 

Val av ledamöter till kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 9 att återremittera val av ledamöter 
tillpersonalutskottet för att invänta kommunfullmäktiges beslut om hur många 
ledamöter utskottet ska bestå av. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 7 att kommunstyrelsens 
personalutskott ska bestå av 3 ledamöter. 

Beredning 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-12-19. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att välja 3 ledamöter till kommunstyrelsens
personalutskott.

Yrkande 

M-gruppen och Karin Blomstrand (L): utse Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt
(SD) och Liza Kettil (S) till kommunstyrelsens personalutskott.

SD-gruppen: utse Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD) och Liza Kettil (S) 
till kommunstyrelsens personalutskott. 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): utse Rolf Berg (S),
Hans-Joachim Isenheim (MP), Carina Thorstensson (C), Liza Kettil (S) och
Yvonne Martinsson (S) till kommunstyrelsens personalutskott.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om en omröstning kan göras då endast tre 
ledamöter ska väljas och finner att kommunstyrelsen beslutar att utföra en 
omröstning. 

Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. 

Ledamöter Pia Hässlebräcke (S) och Ausra Karlsson (M) utses till rösträknare. 
Ordförande upplyser om att upp till tre namn får finnas på en valsedel. De 
röstande avger efter upprop i omröstningslistan sina valsedlar i en valurna. 

Antalet angivna röster är 11 (sammanlagt 33 namn), samtliga valsedlar är 
giltiga. Resultatet är som följer: 
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Forts § 38 
 
Jan Hognert (M): 6 röster 
Pontus Reuterbratt (SD): 6 röster 
Liza Kettil (S): 11 röster 
Rolf Berg (S): 5 röster 
Carine Thorstensson (C): 5 röster 
 
Rolf Jacobsson (KD) yrkar därefter att Liza Kettil (S) bör vara sammankallande 
då hon har fått flest röster. 
 
Omröstning om vem som ska vara sammankallande begärs. 
 
Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser personval. 
 
Ledamöter Pia Hässlebräcke (S) och Ausra Karlsson (M) utses till rösträknare. 
Ordförande upplyser om att kraven på valsedlarna. De röstande avger efter 
upprop från omröstningslistan sina valsedlar i en valurna. 
 
Antalet angivna röster är 11, samtliga valsedlar är giltiga. Resultatet är som 
följer: 
 
Jan Hognert (M): 6 röster 
Pontus Reuterbratt (SD): 0 röster 
Liza Kettil (S): 5 röster 
 
 
Beslut 
 

* Kommunstyrelsen utser Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD) och 
Liza Kettil (S) som ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott 

* Kommunstyrelsen utser Jan Hognert (M) som sammankallande för 
kommunstyrelsens personalutskott. 

Expedieras 
 
Berörda förtroendevalda 
Förtroendemannaregistret 
Akten 
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§ 39 Dnr: KS 2019-4 

Åtgärdsplan – brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i 
Munkedals kommun 2019 

Sammanfattning 

I december 2009 träffades en gemensam avsiktsförklaring mellan Polisen och 
Munkedals kommun. Avsiktsförklaringen anger att parterna genom samverkan 
och ömsesidiga åtaganden ska motverka problem med brottslighet och otrygghet 
i Munkedals kommun utifrån en gemensam problembild. 

Munkedals kommun och Polisen har också tecknat en samverkans-
överenskommelse för perioden 2017-2019. Syftet med samverkans-
överenskommelsen är att öka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan 
kommunen och Polisen. Samarbetets uppbyggnad ska beskrivas i en åtgärdsplan 
som ska tas fram årligen. 

Åtgärdsplan 2019 omfattar åtgärder och aktiviteter som ska genomföras under 
året. Den gemensamma problembild som kommunen och Polisen har tagit fram 
som grund för detta dokument bygger på den medborgardialog som 
genomfördes hösten 2018, men också på uppgifter om anmälda brott, 
befolkningsstatistik, lokala brottsförebyggande rådets (BRÅ) uppfattning om 
olika problem i samhället samt polisens operativa underrättelserapporter. 

Munkedals kommun och Polisen har gemensamt identifierat följande områden 
som prioriterade under 2019: 

• Trafikrelaterade problem
• Polisnärvaro
• Grannsamverkan
• Utvecklad intern samverkan i det trygghetsfrämjande arbetet

Beredning 

Administrativa chefen och förvaltningschefens tjänsteskrivelse. 
Åtgärdsplan – brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Munkedals 
kommun 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta Åtgärdsplan 2019.

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 39 

Beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta Åtgärdsplan 2019.

Expedieras 

Säkerhetsstrateg 
Folkhälsostrateg 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Välfärdsnämnden 
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§ 40 Dnr: KS 2019-28 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 
2019- 01-14, § 5 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-01-01 – 2019-02-28. 

Beredning 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-28. 
Delegationslista 2019-01-01 – 2019-02-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens beslut.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslut 

* Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Expedieras 

Akten 
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§ 41

Information/ Rapporter från förtroendevalda 

Sammanfattning 

Ordförande informerar om rapporter från förtroendevalda i kommunalförbund, 
näringslivsråd, kommunala bolag med mera.  

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen: Notera informationen

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-
gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslut 

* Kommunstyrelsen noterar informationen.

Expedieras 

Akten 
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§ 42 Dnr: KS 2019-33 

Utbetalning av partistöd 2019 – Centerpartiet 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per 
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.  

Centerpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-12. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 

Beredning 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-22. 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt
partistöd 2018.

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

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 4 46 500 58 125 

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens beslut.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt
partistöd 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Centerpartiet i Munkedal enligt följande:
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Forts § 42 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 4 46 500 58 125 

Expedieras 

Centerpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 43 Dnr: KS 2019-34 

Utbetalning av partistöd 2019 – Miljöpartiet 

Sammanfattning  

Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per 
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 

Miljöpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-14. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 

Beredning 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-22. 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.

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

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 1 11 625 23 250 

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens beslut.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal enligt följande:
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Forts § 43 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 1 11 625 23 250 

Expedieras 

Miljöpartiet i Munkedal 
Kommunsekreteraren 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 44 Dnr: KS 2019-40 

Utbetalning av partistöd 2019 – Liberalerna 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per 
mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 

Liberalerna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-02-25. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 

Beredning 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-22. 
Redovisning av kommunalt partistöd 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.

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

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 2 23 250 34 875 

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson
(C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens beslut.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt
partistöd 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Liberalerna i Munkedal enligt följande:
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Forts § 44 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 2 23 250  34 875 

Expedieras 
 
Liberalerna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 
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§ 45    Dnr: KS 2018-565 

Målprocess 2020–2023 – Beslut om inriktningsmål 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram förslag till fyra inriktningsmål för Munkedals 
kommun 2020-2023. Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En 
hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an 
framtidens utmaningar tillsammans! För att nå visionen behövs tydliga mål som 
talar om vad som ska göras och aktiviteter hur det ska göras. Förslag till 
inriktningsmål: 

• Alla ska vara anställningsbara
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Beredning 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-27. 
Styrdokument – Styr- och ledningssystem i Munkedals kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för
Munkedals kommun för perioden 2020-2023:

• Alla ska vara anställningsbara
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela

befolkningen
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån

behov
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Yrkande 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till förvaltningens
förslag.

Protokollsanteckning 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Återkommer i
kommunfullmäktige.

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 45 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att anta följande inriktningsmål för
Munkedals kommun för perioden 2020-2023:

• Alla ska vara anställningsbara
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela

befolkningen
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån

behov
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Expedieras 

Kommundirektör 
Processutvecklare 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 46 Dnr: KS 2018-556 

Investeringar på utvecklingscentrum 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2018-12-12 med begäran om 
komplettering av hittills gjorda investeringar på Utvecklingscentrum, redovisning 
av flyttkedjan för att säkerställa lokalbehovet för kommunens verksamheter 
samt framtida utnyttjandet av lokaler på Utvecklingscentrum. Redovisningen av 
återremissen gjordes 2019-01-14. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-01-21 § 9. 

Vid kommunstyrelsens beredning av ärendet 2019-02-11 beslutade 
kommunstyrelsens att i särskilt yttrade föreslå Kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 att ånyo återremittera ärendet för att 
utreda konsekvenserna för den framtida verksamheten för fritidsgården, 
arbetsmarknadsenheten (AME) och utvecklingscentrum om flyttkedjan inte 
genomförs. 

Förvaltningarna har nu inkommit med konsekvensbeskrivningar. 

Beredning 

Kommundirektörens och förvaltningschefernas tjänsteskrivelse 2019-03-07. 
Konsekvensbeskrivning från väldfärdsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. 
Inriktning och tidsplan bostadsbyggnation Sohlberg. 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1,0mnkr från projekt 1109
och 2,0 mnkr från projekt 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.

Yrkande 

S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till
förvaltningens förslag.

Protokollsanteckning 

M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen: Återkommer i
kommunfullmäktige.
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 46 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1,0mnkr från projekt 1109
och 2,0 mnkr från projekt 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.
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 47    Dnr: KS 2018-71 
 
Reviderat reglemente för samhällsbyggnad 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har identifierat ett antal punkter i nämndens 
reglemente som förefaller onödigt begränsande eller som innebär en mer 
utdragen hantering än nödvändigt. När det gäller namnsättning av kommunala 
fastigheter är det oklart vilken instans som har rätt att göra detta. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bör ges rätt att sälja bostäder och bostadsrätter, 
inte bara verksamhetsfastigheter. Kommunen äger tre bostadsrätter och något 
enstaka bostadshus. 
 
Övrig mark bör kunna köpas och säljas utan övre beloppsgräns. Styrande är 
anslag för köp, vid försäljning, ÖP eller andra dokument som visar framtida 
marknadsanvändning. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens 2019-02-15 § 28. 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2019-02-11. 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden: 

• Nämnsättning av gator och allmänna platser samt kommunala 
fastigheter 

• Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 
• Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 

Yrkande 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Kommunfullmäktige ger 
kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente och återkomma med förslag med 
hänsyn till köp och försäljning av kommunala fastigheter och namngivning av 
gator och verksamhetsfastigheter. 
 
S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till M-
gruppen med fleras yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
 
SD-gruppen: Återkommer i kommunfullmäktige. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 47 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och M-
gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att särskilt 
yttra sig över förslaget. 
 
 
Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till beslut 
 

* Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att göra en 
genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och 
återkomma med förslag med hänsyn till köp och försäljning av 
kommunala fastigheter och namngivning av gator och 
verksamhetsfastigheter. 

 
Expedieras  
 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 48    Dnr: KS 2018-463 
 
Reviderat reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2018-11-29 §§ 105–106 antagit 
reviderade reglementen för miljönämnden i mellersta Bohuslän respektive för 
samhällsbyggnadsnämnden. Olyckligtvis har såväl miljönämnden som 
samhällsbyggnadsnämnden tilldelats ansvar för strandskyddsärenden i de 
reviderade reglementena. Det är ett förbiseende som beror på ett 
fullmäktigebeslut per 2014-12-17 § 97, där det anges att strandskydd ska 
hanteras i Munkedals kommun och inte av den gemensamma miljönämnden. 
Skälet för fullmäktiges beslut 2014 är att situationen är väsentligt annorlunda än 
i Sotenäs och Lysekil när det gäller mängden sjöar och vattendrag. Fullmäktiges 
beslut har dock inte verkställts tidigare. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-15 § 27 
Samhällsbyggnadschefen och administrativa chefens tjänsteskrivelse 2019-02-
13. 
Kommunfullmäktige 2018-11-29 §§ 105-106. 
Utdrag ur reglemente för Miljönämnden 
Utdrag ur reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att strandskyddsärende i Munkedals 
kommun handläggs och beslutas av samhällsbyggnadsnämnden, i 
enlighet med antaget reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget för miljönämnden i mellersta 
Bohuslän så att strandskyddsärenden avseende Munkedals kommun inte 
längre handläggs av miljönämnden. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar om följande lydelse i § 4 reglemente för 
miljönämnden avseende Munkedals kommun: ”Nämnden ansvarar för de 
samverkande kommunernas uppgifter, inklusive prövning/dispens och 
tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken (1998:808), exklusive 
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18h §§ miljöbalken. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf 
Jacobsson (KD): Bordläggning av ärendet till dess att miljönämnden har 
inkommit med ett yttrande. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 48 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer propositions på M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

* Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till dess att 
miljönämnden har inkommit med ett yttrande.  


