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Tid:

Måndagen den 25 mars 2019 kl. 17:00
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
Plats och tid

Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 25 mars 2019, kl.
17.00 – 18:35

Beslutande

Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande
Christoffer Wallin (SD)
Pontus Reuterbratt (SD)
Linn Hermansson (SD) för Christer Börjesson (SD)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Maria Pasanen (SD) för Marko Pasanen (SD)
Bo Ericson (SD)
Ann-Sofie Alm (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Robin Karlsson Dahlgren (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Johnny Ernflykt (M)
Anna Höglind (L) för Göran Nyberg (L)
Karin Blomstrand (L)

Ej tjänstgörande
ersättare

Henrik Palm (M), Linda Wighed (M), Johan Magnusson (L), Jenny Jansson (S), Håkan
Bergqvist (S), Yvonne Martinsson (S), Hisham Alamro (S), Lovisa Svensson (C), Ayman
Shehadeh (MP).

Övriga
deltagare

Håkan Sundberg, kommundirektör
Karin Kvist Ekholm, sekreterare

Utses att
justera

Martin Svenberg Rödin (M)
Carina Thorstensson (C)

Justeringens
tid och plats

2019-03-29, kl. 11.00, Kommunhuset Forum

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Paragrafer 24-30

Karin Kvist Ekholm
Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande
Martin Svenberg Rödin (M)

Justerandes sign

Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Leif Karlsson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Malin Svedjenäs (V)
Tiina Hemberg (V) för Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Carina Thorstensson (C)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
§ 24
Anmälan av motioner
Sammanfattning

Hans-Joachim Isenheim (MP) inkom 2019-02-20 med motion om installation av
containertankstation för bensin och diesel och tillhörande snabbladdstation för
elfordon vid brandstationen i Munkedal, dnr: KS 2019-37.
Per-Arne Brink (S) inkom 2019-02-22 med motion om bolagisering av
kommunala verksamhetsfastigheter, dnr: KS 2019-38.
Fredrik Olsson (KD) inkom 2019-03-11 med motion om kurser i bedömning och
betygsättning för kommunens skolor, dnr: KS 2019-48.
Christoffer Wallin (SD) inkom 2019-03-14 med motion om att utveckla
landsbygden i Munkedals kommun, dnr: KS 2019-51.
Beslut
∗

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om installation av
containertankstation för bensin och diesel och tillhörande
snabbladdstation för elfordon vid brandstationen i Munkedal till
kommunstyrelsen för beredning.

∗

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om bolagisering av
kommunala verksamhetsfastigheter till kommunstyrelsen för beredning.

∗

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om kurser i bedömning
och betygsättning för kommunens skolor till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

∗

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om att utveckla
landsbygden i Munkedals kommun till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
§ 25

Dnr: KS 2018-566

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 konsekvensanalyser.
Beredning
Kommunstyrelsens beslut 2019-03 11 § 46.
Tjänsteskrivelse 2019-03-07.
Konsekvensanalyser från välfärdsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.
Inriktning och tidsplan bostadsbyggnation Sohlberg.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25 § 15.
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11 § 33.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-01-21 § 9
Tjänsteskrivelse 2018-12-27.
Tjänsteskrivelse 2018-11-26.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
*
*
*

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1,0 mnkr 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
Jan Hognert (M): Bifall till den första och andra stjärnsatsen i kommunstyrelsens
förslag till beslut. Avslag på tredje stjärnsatsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
Forts § 25

Matheus Enholm (SD), Liza Kettil (S), Karl-Anders Andersson (C), Rolf Jacobsson
(KD), Hans-Joachim Isenheim (MP) och Per-Arne Brink (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Tiina Hemberg (V): Bifall till Jans Hognerts (M) yrkande.
Karin Blomstrand (L): Ajournering.
Ajournering begärd och verkställs, 18:05 – 18:15.
Karin Blomstrand (L): Avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) ändringsyrkande, Karin
Blomstrands (L) avslagsyrkande och kommunstyrelsens förslag till beslut finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
*
*
*

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1,0 mnkr 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.

Reservation
Jan Hognert (M) för M-gruppen
Tiina Hemberg (V) för V-gruppen
Skriftlig reservation
Karin Blomstrand (L) och Anna Höglinds (L) reservation bifogas i paragrafen.
Expedieras
Kommundirektören
Förvaltningscheferna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
§ 26

Dnr: KS 2018-565

Inriktningsmål 2020-2023
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
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 45
Tjänsteskrivelse 2019-02-27.
Styrdokument – Styr- och ledningssystem i Munkedals kommun.
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

Yrkande
Jan Hognert (M), Karin Blomstrand (L) och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall
till kommunstyrelsens beslut
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-03-25
Forts § 26
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
Kommundirektören
Processutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
§ 27

Dnr: KS 2018-71

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
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
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 47
Samhällsbyggnadsnämndens 2019-02-15 § 28.
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

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.

Yrkande
Matheus Enholm (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Jan Hognert (M): Yrkar enligt kommunstyrelsens yttrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
Forts § 27
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
och Jan Hognerts (M) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Jan Hognerts (M) förslag till beslut.
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.

Reservation
Matheus Enholm (SD) för SD-gruppen
Expedieras
Kommundirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25
§ 28

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
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 42
Tjänsteskrivelse 2019-02-22.
Redovisning av kommunalt partistöd 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Centerpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
4

Mandatstöd
46 500

Totalt
58 125

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Centerpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
4

Mandatstöd
46 500

Expedieras
Centerpartiet i Munkedal
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
58 125
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Sammanträdesdatum
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§ 29

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
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 43
Tjänsteskrivelse 2019-02-22.
Redovisning av kommunalt partistöd 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
1

Mandatstöd
11 625

Totalt
23 250

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
1

Mandatstöd
11 625

Expedieras
Miljöpartiet i Munkedal
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
23 250
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§ 30

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
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-11 § 44
Tjänsteskrivelse 2019-02-22.
Redovisning av kommunalt partistöd 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Liberalerna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
2

Mandatstöd
23 250

Totalt
34 875

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Liberalerna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
2

Mandatstöd
23 250

Expedieras
Liberalerna i Munkedal
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
34 875
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