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• underlätta varandras arbete
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Svar på fråga från Rolf Jakobsson (KD) 

 

Rolf Jakobsson har till undertecknad ställt en rad frågor med anledning av vice ordförandes 

agerande efter sist avslutat kommunfullmäktige möte. 

Frågorna han ställer mig är: 

-Om inlägget var sanktionerat 

-Om fortsatta inlägg är att förvänta med anledning av fullmäktiges nya arbetsordning 

 

Som svar på Rolfs frågor svarar jag i korthet nej på båda frågorna.  

Inlägget var inte sanktionerat och förvånade även mig. Inlägget är inte heller att förvänta med 

anledning av fullmäktiges nya arbetsordning, jag tror och hoppas att kommunfullmäktige inte 

väljer att införa en sådan ordning. Och mig veterligen är ej heller ett sådant förslag presenterat för 

fullmäktige att besluta om. 

 

Jag har vidtalat det inträffande med vice ordförande och denne har också bedyrat att händelsen 

inte ska ske igen. 

Jag tackar för frågan och hoppas mitt svar till Rolf Jakobsson är tillräckligt.   

 

Heikki Klaavuniemi (SD) 

Ordförande Kommunfullmäktige  
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Inkomna avsägelser 
 

Johnny Ernflykt (M) inkom 2020-01-27 med avsägelse från sitt uppdrag som 

ordförande och ledamot av välfärdsnämnden. 

 

 Kommunfullmäktige har att befria Johnny Ernflykt (M) från uppdraget som 

ordförande och ledamot av välfärdsnämnden. 

 

Björn Jacobsson (L) inkom 2019-12-05 med en avsägelse gällande samtliga 

politiska uppdrag i Munkedals kommun. 

 

 Kommunfullmäktige har att befria Björn Jacobsson (L) från uppdrag som 

ledamot i Fosserska vägfondens styrelse, ersättare i Jävsnämnden, ersättare 

i Valnämnden samt ersättare i Välfärdsnämnden. 
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Motion om översyn av den politiska organisationen  

 

Den nuvarande organisationen har varit i snart ett år. Många nya politiker har 

tagit plats i beredningar och nämnder, och vi har fått nya strukturer och ett 

delvis nytt sätt att arbeta. 

 

När vi tittar på hur andra kommuner arbetar har vi sett att man i Lysekil och 

Sotenäs har valt att lägga ihop det folkhälsopolitiska rådet med hållbar 

utveckling, i vårt fall en beredning under fullmäktige. 

De råden leds av kommunstyrelsens ordförande och består av representanter 

från facknämnder, regionen och förvaltning. 

När man tittar på hållbar utveckling samt folkhälsa finns det mycket 

gemensamt att samarbeta kring, som kan ge en positiv utveckling i Munkedal. 

Denna fråga skulle kunna behandlas i samband med att man eventuellt ser över 

hur omorganisationen har fungerat, 2017-10-26 togs beslutet att 

omorganisera, vid delårsbokslutet 2020 på KF den 28 september, kan det vara 

aktuellt att göra en uppföljning, med eventuell förändring. 

Vi yrkar att Munkedal, i likhet med sina samarbetskommuner Lysekil och 

Sotenäs, utreder och ser över möjligheterna att organisera verksamheten på 

samma sätt. 

Konsekvens utifrån Barnkonventionen; 

Ett samarbete på detta sätt kan endast vara positivt i relation till hur vi 

behandlar frågor som rör barn och unga i vårt samhälle. 

Munkedal 20200109 

__________________________ 

Karin Blomstrand 

För Liberalerna i Munkedal 
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Motion avseende bygglovshantering  

Att bo och verka på Sveriges landsbygd betyder ofta att såväl enskilda som företag lever 

under villkor som försvårar tillvaron. En del är självvalt och utgör landsbygdens naturliga 

förutsättningar. När det gäller regelverk, avgifter och andra styrande villkor är det däremot 

möjligt att förändra så att tillvaron underlättas. Under lång tid har Munkedals kommun haft 

ambitionen att genomföra förändringar som underlättar för kommuninvånarna. Utbildningen 

”Förenkla helt enkelt” är exempel på detta, en utbildning som såväl politiker som tjänstemän 

deltagit i.  

Under åren har det genomförts förenklingsåtgärder men det återstår mycket. Ett område som 

behöver belysas är bygglovshanteringen för enfamiljsbostäder. Det handlar ofta att bygga ett 

nytt hus på en jordbruksfastighet. En ny generation har förvärvat gården och vill bo i ett 

ändamålsenligt och energisnålt nytt hus. Dagens bygglovshantering upplevs både dyr och 

onödigt omständlig.  

Jag föreslår därför att:  

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag ta fram ett förslag som innebär att avgiften för 

bygglov reduceras samt att om möjligt förenkla bygglovshanteringen.  

 

 

För Socialdemokraterna i Munkedal  

Rolf Berg 

Hedekas 2020-02-10 
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2020-02-11 
 

 
 

Motion gällande Kommunala debiteringar och kostsam hantering 

 

Munkedals kommun har under flera år fått bland de lägsta betygen i 
landet gällande ”Företagsklimat” 

 
Kommunens företag, inte minst alla våra aktiva lantbruk belastas med allt 

för höga kontrollkostnader och onödig byråkrati, när det gäller rapporter, 
tillstånd och dispenser.  

Dessa frågor blev än mer aktuella i samband med kommunens beslut om 
nya vattenskyddsområden. 

Vi anser att en ordentlig förenkling måste till, samt att avgifterna för detta 
sänks.  

De flesta av dessa regler och avgifter styrs som kommunala ärenden och 
både hantering och avgifter beslutas av kommunen själv. Det vill säga 

frågor, där vi själva har möjlighet att styra hur det ska se ut och vilka 
kostnader som belastar våra företagare. 

 

Kontroller utförda av miljökontoret sker ofta varje år. De företag som haft 
regelbundna kontroller varje år med klanderfria resultat, borde 

kommande kontrollintervall vara betydligt glesare och det spar dessutom 
både tid och kostnader i båda led. 

De olika myndigheterna bör med sin kompetens också se som sin uppgift, 
att hjälpa företagarna till att bli ännu bättre. 

 
Centerpartiet ser det som orimligt att varje liten åtgärd, varje litet 

tillstånd, varje liten dispens, ska behöver gå hela den byråkratiska vägen 
vid varje tillfälle.  

Ovan nämnda hantering faller helt naturligt inom Rättviksmodellen som 
Munkedals kommun tagit initiativ för att följa.  

 
Det är även orimligt att enskilda marker beläggs med restriktioner som 

ekonomiskt bestraffar den enskilde. När det gäller Munkedals 

vattentäkter, vill vi se att vattenkollektivet tar hela den kostnaden som 
idag belastar lantbrukaren som ”råkat” få ett vattenskyddsområde på sin 

mark.  
 

Smidiga myndighetskontakter är också en avgörande faktor för en positiv 
företagsutveckling.  

När dessa fungerar bra kan företagaren lägga tid och kraft på 
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verksamheten, och fokusera på att leverera nyttor inom kommunen, 
såsom arbetstillfällen, råvaror, mat och energi till en växande befolkning. 

Vår kommun behöver förbättra vår ranking gällande Svenskt Näringslivs 
mätning av ”företagsklimatet”. Det är ett viktigt steg för en positiv 

företagsutveckling. 
 

Ingen konsekvens inom barnkonventionen. 
 

Därför yrkar Centerpartiet i Munkedal: 
 

Att Munkedals kommun tar beslut om att införa Rättviksmodellen fullt ut 
Att vattenkollektivet tar hela kostnaden för hantering av tillstånd och 

dispenser och andra kostnader som uppstår i samband med 
vattenskyddsområden. Samt att den enskilde markägaren hålles 

skadeslös för hanteringen 
 

 

 
För Centerpartiet 

 
 

Carina Thorstensson 
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Kommunfullmäktige           

  

 

       

 

 

Motion försäljning av Munkedalsbostäder AB 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill se över möjligheten att sälja hela eller 

delar av Munkbo. Det finns andra kommer idag som inte har ett kommunalt bostadsbolag 

till exempel Grästorps kommun. 

Bolaget har en ekonomi som idag är mycket ansträngd. Samtidigt som det kommer att 

finnas behov av mera bostäder i kommunen de närmaste åren. 

För att möjliggöra framtida nyetablering av bostäder så vill Sverigedemokraterna och 

Kristdemokraterna att man ser över möjligheten att sälja hela eller delar av bolaget samt ser 

över möjligheten att bilda ett nytt bostadsbolag. 

Förslag till beslut: 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att 

se över möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo. 

 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att se över möjligheten att bilda ett 

nytt bostadsbolag i samband med försäljning. 

Christoffer Wallin   

Gruppledare SD 

Rolf Jacobsson  

Gruppledare  KD 
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§ 196 Dnr 2018-000047  

 

Revidering av Regler för arvoden och ersättningar för 
förtroendevalda 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektörerna inom SML har gett lönechefen i uppdrag att starta 

upp och genomföra en processkartläggning gällande förtroendevaldas 

ersättningar. 

Syftet är att få en smidigare hantering genom en mer digital hantering. 

 

I processkartläggningen har det framkommit att arvodesbestämmelserna 

för Munkedals kommun gällande redovisning av förlorad arbetsinkomst 

behöver ändras/förtydligas till liknande bestämmelser som för de övriga 

kommunerna.    

 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningens förslag till beslut 2019-11-12, § 2. 

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

 

Arvodesberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till: 

För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den 

förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 

kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller 

till annan som utsetts att ta emot dem. 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande: 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 

förlusten hänför sig. 

Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde 

eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade 

av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen 

till löneenhetens i januari månad och vid förändring. 

Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp 

kan en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till 

Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 

Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.      

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arvodesberedningens förslag till beslut 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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                                  Kommunstyrelsen  
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2019-12-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 196 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till: 

 

För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den 

förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 

kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller 

till annan som utsetts att ta emot dem. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande: 

 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 

förlusten hänför sig. 

 

Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde 

eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade 

av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen 

till löneenhetens i januari månad och vid förändring. 

Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp 

kan en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till 

Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 

 

Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.    
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Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  
ARVODESBEREDNING 

 
§ 2   Dnr: KS 2018-47 
 
 
Översyn av arvodesreglerna  
 
Sammanfattning  
Kommundirektörerna inom SML har gett lönechefen i uppdrag att starta upp och 
genomföra en processkartläggning gällande förtroendevaldas ersättningar. 
Syftet är att få en smidigare hantering genom en mer digital hantering. 
 
I processkartläggningen har det framkommit att arvodesbestämmelserna för 
Munkedals kommun gällande redovisning av förlorad arbetsinkomst behöver 
ändras/förtydligas till liknande bestämmelser som för de övriga kommunerna. 
 
Kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i § 18, ändra första stycket till: 
 
För att få ersättning enligt 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde 
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall 
anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som 
utsetts att ta emot dem. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att i Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda i § 19, ändra enligt följande: 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 
3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 
förlusten hänför sig. 
 
Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde 
eller förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade 
av lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen 
till löneenhetens i januari månad och vid förändring. 
 
Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp kan 
en schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till Regler 
för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 
 
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. 

 
Expedieras 
Kommunsekreterare 
Löneenheten 
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Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
 
 
 
 
 
 
  

Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

 
Dnr: KS 2018-47 
 

Typ av dokument: 
Regel 
Handläggare: 
Kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-09-27, § 79 
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Kommunfullmäktige 2020-02-24 § x 

Giltighet: 
2018-10-15 - tills vidare 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 
1§ Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

Kommunallagen. 
 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 
gäller endast 7 § samt 10-20 §§. 
 
Dessa bestämmelser gäller också uppdragstagare som kommunfullmäktige utser till 
kommunal bolagsstyrelse. 

 
Ersättningsberättigade sammanträden 

 
2 §   Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på 

särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till 
ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-16 §§ för: 

 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas 
sammanträden 

 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper, 

styrgrupper och liknande organ 
 

c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till 
sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall 
omfatta högst en timma per gång 

 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 
 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör 

 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där 

ledamöterna är valda av kommunen 
 

h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör 

 
i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

j) besiktning eller inspektion 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 
 

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom 
kommunens verksamhet. 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 
Förlorad arbetsinkomst 

 
3 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 

det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
 
Förlorad pensionsförmån 

 
4 § Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

dokumentet ”Regler för pension”. 
 
 
Förlorad semesterförmån 

 
5 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 

det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 

Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på 
vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
 
Särskilda arbetsförhållanden m m 

 
6 § Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald 

med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ för förlorad arbetsinkomst 
föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den 
förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat 
vikarie/ersättare. 

 
Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit 
kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse 
detta. 

 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. 
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LEDIGHET FÖR FÖRTROENDEVALDA 
 
Föräldraledighet 
 
7 § Förtroendevald som anges i 4 kap 2 § första stycket kommunallagen, kan få 

föräldraledighet med motsvarande villkor som gäller för anställda i kommunen. 
 
 Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode vid 

föräldraledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som gäller arvodet för den 
ersatte om ledigheten uppgår till eller förväntas uppgå till mer än 30 dagar. 

 
 Till den ledige utgår inga ersättningar från Munkedals kommun. 

 
ARVODEN  
 
Årsarvode 
 
8 § Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av 

heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga. 
 
 Ingen förtroendevald kan få ut mer i arvode än 100 % av kommunalrådets 

månadsarvode per månad. 
 

Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till 
ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet 
minskas i motsvarande mån. 

 
Begränsat årsarvode 

 
9 § Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt 

till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt 
bilaga. 

 
För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i 
motsvarande mån. 

 
Arvode för sammanträden m.m. 

 
10 § Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst 

40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

 
För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en 
schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt § 2 c får räknas 
in i sammanträdestiden. Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser 
i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som 
sammanträdestid. 
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Kommunal pension 
 
11 § För årsarvoderade förtroendevald enligt § 4 finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet ”Regler för pension”. 
 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER  
 
Resekostnader och traktamenten 

 
12 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 

grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande 
ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de 
grunder som gäller för kommunens arbetstagare. 
 
För representanter i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatta organ utgår 
ingen ersättning för resekostnader eller traktamenten. 
 
För årsarvoderad förtroendevald med beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller 
mer är kommunhuset Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För 
dessa förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från arbetsplatsen (så 
kallade arbetsresor). 

 
Barntillsynskostnader 

 
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas 
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 

 
14 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med 
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 

 
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 

 
15 § Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader 

som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, 
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas 
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
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Ersättning för avbytare i jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares 
verksamhet 

 
16 § Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i 

övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den 
förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum, 
antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma 
regler som gäller för förlorad arbetsinkomst. 

 
Övriga kostnader 

 
17 § För andra kostnader än som avses i § 11-15 betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader. 
 
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga 
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt 
kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

 

 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Hur man begär ersättning 

18 § För att få ersättning enligt 3 4-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde 
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
dem. 

 
Arvoden enligt 7-8 § betalas ut utan föregående anmälan. 

 
19 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 

 
Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde eller 
förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade av 
lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen till 
löneenheten i januari månad och vid förändringar. 
 
Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp kan en 
schablon för egenföretagare användas enligt 3 § i bilaga 1 till Regler för arvoden 
och ersättningar för förtroendevalda. 
 
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom 
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 
sig. 

 
Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt 
2 § skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller 
motsvarande. 

 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 
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Tolkning av bestämmelserna 
 
20 § Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i 

arvodesbestämmelserna och kan göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 
 
Utbetalning 

 
21 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 

 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2018-000067  

 

Reviderad Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 § 23 att tillsätta en tillfällig 

beredning med syfte att arbeta fram former för implementering av 

”Handlingsplan för vitalisering av kommunfullmäktige”. Vidare antog 

kommunfullmäktige ett reglemente för beredningen där det framgick att 

beredningen fick i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning och 

framställa förslag på eventuella revideringar. 

 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 114 beslut om att webbsända 

sina sammanträden under 2020, men att en utvärdering ska göras i 

slutet på året innan beslut fattas om fortsättning 2021.  

Då webbsändning av sammanträden är på försök föreslås inga ändringar 

i arbetsordningen ännu. 

 

Vid beredningens sista sammanträde 2019-10-25 togs förslag till 

reviderad arbetsordning fram. Kommunfullmäktige har nu att fatta beslut 

om reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Beredningen gav sin slutrapport på kommunfullmäktiges sammanträde 

2019-11-25.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-12 

Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkande 

Liza Kettil (S):  

Paragraf 2 

Tillägg att även ordförande ska väljas. 

  

Paragraf 20 

Förtydligande att första vice och andra vice ordförande har yttranderätt. 

  

Paragraf 24 

Formuleringarna bör ändras till könsneutrala pronomen. 

 

Paragraf 29 

Ändra till ”får bara ta upp ett ämne per motion.” 

Motionen ska inkomma senast fyra dagar innan sammanträdet. 

Tillägg att en motion kan vara bifallen. 
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 10 

 

Paragraf 30 

Ändra till ”får bara ta upp ett ämne per medborgarförslag.” 

Tillägg att ett medborgarförslag kan bifallas. 

  

Paragraf 40 

Lägg till ”digitala” gällande anslagstavlan. 

 

Göran Nyberg (L):  

Paragraf 24 

Tillägg att ”Inlägg begränsas till 5 minuter.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsordning för 

kommunfullmäktige.  
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ARBETSORDNING 
FÖR 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

 

Dnr: KS 2018-67 

 

Typ av dokument: 

Arbetsordning 

Handläggare: 

Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Antagen av: 

Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 

2018-03-28, § 23 

Revisionshistorik: 

Kommunfullmäktige 2020-02-24, § xx 

 

Giltighet: 

2018-10-15 och tillsvidare 
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 

gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.  

 

Antalet ledamöter  

1 § Fullmäktige har 35 ledamöter.  

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.  

 

Presidium  

2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en ordförande, en förste och andre vice ordförande 

som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas före 

december månads utgång. 

 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

 

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån det behövs. 

 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 

har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  

 

Beräkning av tjänstgöringstid baseras på tidpunkt för den nybildade Munkedals 

kommuns tillkomst, d.v.s. 1974-01-01.  

 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 

dem vara ålderspresident. 

 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 

sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.  

 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 

Tid och plats för sammanträdena  

5 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom januari, juli, 

augusti och december. För varje år bestämmer fullmäktige tid och dag för 

sammanträdena. 

 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober.  

 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordföranden.  

 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet.  

 

7 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 

ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 

lämpligt sätt.  
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8 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden plats för 

kommunfullmäktiges sammanträden.  

 

9 § Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde görs på kommunens digitala 

anslagstavla. Tillkännagivandet ska omfatta tid och plats för sammanträdet och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

 

Tillkännagivandet ska ske minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  

10 § Sammanträdena bör avslutas före klockan 22.00.  

Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska 

slutföras på samma dag eller om sammanträdet ska avbrytas och hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde beslutar fullmäktige genast, 

när och var sammanträdet ska fortsätta.  

 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 

för det fortsatta sammanträdet.  

 

Ärenden och handlingar till sammanträdena  

11 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige 

ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.  

 

12 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet.  

 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 

tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  

 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör 

finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.  

 

Interpellationer och frågor bör delges samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  

13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

 

14 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde 

kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 

tjänstgöring.  

 

15 § Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som 

kallats till tjänstgöring.  

 

16 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 

skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  
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Upprop  

17 § En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 

finnas tillgänglig under hela sammanträdet.  

 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 

uppropslistan.  

 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare  

18 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

 

Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och biträda 

ordföranden vid eventuella röstsammanräkningar.  

 

Turordning för handläggning av ärendena  

19 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

kungörelsen.  

 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  

 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i kungörelsen.  

 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  

 

Yttranderätt vid sammanträdena  

20 § Rätt att delta i överläggningen har  

 

- ordföranden, förste och andre vice ordföranden i en nämnd eller en gemensam 

nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

 
- ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret.  

- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ 

kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 

bolaget.  

21 § Kommunens revisorer och deras sakkunniga får delta i överläggningen när 

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  

 

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör revisorernas egen förvaltning.  
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22 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som 

det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  

 

Ordförande får efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning det behövs, 

kalla ordförande, och vice ordförande i gemensam nämnd där kommunen ingår 

samt anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena.  

 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 

upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  

 

23 § Kommunchefen Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  

 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena.  

 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena  

24 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken denne han eller hon anmält sig och blivit uppropad.  

 

Ett inlägg är begränsat till 5 minuter. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 

inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad en talare anfört.  

Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 

inlägget framställs. Andra och sista repliken är begränsad till en minut. 

 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom denne ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under dennes hans anförande.  

 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse.  

 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får denne ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

Yrkanden  

25 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  

 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta lämna det skriftligt.  

 

Deltagande i beslut  

26 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas.  

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om 

fullmäktige fattar det med acklamation.  
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Omröstningar  

27 § När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som 

har utsetts att justera protokollet.  

 

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan.  

 

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

 

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart.  

 

28 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

 

En valsedel är ogiltig om den  

- upptar namnet på någon som inte är valbar,  

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  

 

Motioner  

29 § En motion  

- ska vara skriftlig och väcks genom att den skickas Den bör skickas digitalt via den 

e-post som ledamoten har tilldelats av kommunen.  och undertecknad av en eller 

flera ledamöter.  

- det ska tydligt framgå vem eller vilka som står bakom motionen 

- får bara ta upp ett ämne per motion. inte ta upp ämnen av olika slag  

- väcks genom att den skickas in digitalt till kommunen. den ges in till 

kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige.  

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

 

En motion kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde.  

 

Är motionen inkommen senast 4 dagar senast två veckor innan utsatt 

sammanträde anmäls den på det sammanträdet. I annat fall anmäls den på 

nästkommande sammanträde. 

 

Fullmäktige får begära ett förtydligande av motionen om det krävs i samband med 

anmälan.  

 

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 

får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
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En motion kan hanteras på följande sätt: 

 

Motionen är bifallen: Kommunfullmäktige beslutar att förslaget i motionen ska 

verkställas. 

 

Motionen är besvarad: Kommunfullmäktige konstaterar att förslagen redan har 

beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder inte behövs. 

 

Motionen avslås: Kommunfullmäktige avvisar förslagen och beslutar att inte vidta 

några åtgärder. 

 

Bifall/avslag/besvarande av enskilda att-satser: Kommunfullmäktige kan fatta olika 

beslut i olika att-satser. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska två gånger varje år redovisa de motioner 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och november.  

 

Medborgarförslag  

30 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom 

medborgarförslag.  

 

Ett medborgarförslag  

- ska vara skriftligt och väcks genom att det skickas in lämnas i till kommunen och 

undertecknat av en eller flera personer.  

- ska innehålla namnförtydligande, adress, telefonnummer och gärna e-postadress.  

- får bara ta upp ett ämne per medborgarförslag. får inte ta upp ämnen av olika 

slag.  

- väcks genom att det skickas in lämnas i till kommunen. kommunstyrelsens kansli, 

eller vid sammanträde med kommunfullmäktige.  

 

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att göra en presentation i 

kommunfullmäktige av sitt medborgarförslag om max 5 minuter då 

medborgarförslaget anmäls. 

 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde.  

 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet 

till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 

fullmäktige.  

 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget 

behandlas.  

 

Ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 

denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till 

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 

medborgarförslaget från vidare handläggning.  

 

Ett medborgarförslag kan hanteras på följande sätt: 

 

Medborgarförslaget är bifallet: Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget 

ska verkställas. 
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Medborgarförslaget är besvarat: Kommunfullmäktige konstaterar att förslagen 

redan har beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder inte behövs. 

 

Medborgarförslaget avslås: Kommunfullmäktige avvisar förslagen och beslutar att 

inte vidta några åtgärder. 

 

Bifall/avslag/besvarande av enskilda att-satser: Kommunfullmäktige kan fatta olika 

beslut i olika att-satser. 

 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska två gånger om året redovisa de 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 

 

Bolagens initiativrätt 

31 § Styrelsen i ett sådant företag, stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 3 

och 4 §§ får väcka ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till.  

 

Interpellationer  

32 § En interpellation ska vara skriftlig. Den ska skickas digitalt via den e-post som 

ledamoten har tilldelats av kommunen. och undertecknad av en ledamot. Den bör 

skickas ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den.  

 

En ersättare får lämna in skicka in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes.  

 

 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  

 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  

 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 

eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 

överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 

interpellationen.  

 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 

eller inte. 

 

Kommunfullmäktiges ledamöter får delta i debatten. 

 

Frågor  

33 § En fråga ska vara skriftlig. Den ska skickas digitalt via den e-post som 

ledamoten har tilldelats av kommunen. och undertecknad av en ledamot.  

Den ska skickas in ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 4 dagar före det 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  

 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. Det är enbart frågeställaren och den som svarar 

som får delta i debatten. 

 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
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Beredning av ärenden  

34 § Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 

Återredovisning från nämnderna  

35 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om 

detta anges i respektive nämnds reglemente.  

 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  

36 § Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning.  

 

Särskilda uppgifter för fullmäktiges presidium 

37 § Fullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med kommunstyrelsen 

och ha en roll i den strategiska planeringen. 

 

Valberedning  

38 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden.  

 

Valberedningen består av 5 ledamöter och lika många ersättare.  

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.  

 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 

beredning.  

 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Beredning av revisorernas budget 

39 § Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

 

Justering av protokollet 

40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som han eller hon har lett. 

 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

 

Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens digitala 

anslagstavla enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 

 

Reservation 

41 § 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 fullmäktige 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 

42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 

 

Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2020-000046  

Digital arkivering 

Sammanfattning av ärendet 

Det pågående införandet av e-arkiv och högre krav på att arbeta 

smartare med stöd av digitala system medför behov av en övergång från 

hantering och lagring av pappershandlingar mot en i högre grad 

digitaliserad hantering av handlingar. Det innebär att merparten av alla 

pappershandlingar ska skannas in för digital förvaring och därefter 

destrueras enligt gallringsbeslut, så kallad ersättningsskanning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Underlag för digital arkivering.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och Munkbo AB ska 

övergå till digital arkivering genom ersättningsskanning. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer 

och rutiner, samt avgöra turordning för införande av 

ersättningsskanning. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

fatta nödvändiga beslut för införande av ersättningsskanning.    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och Munkbo AB ska 

övergå till digital arkivering genom ersättningsskanning. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer 

och rutiner, samt avgöra turordning för införande av 

ersättningsskanning. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

fatta nödvändiga beslut för införande av ersättningsskanning.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-27 

 

Dnr: KS 2020-000046 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Digital arkivering 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och Munkbo AB ska övergå till 

digital arkivering genom kompletteringsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ska ta fram riktlinjer och 

rutiner, samt avgöra turordning för införande av kompletteringsskanning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fatta 

nödvändiga beslut för införande av kompletteringsskanning.  

Sammanfattning 

Det pågående införandet av e-arkiv och högre krav på att arbeta smartare med 

stöd av digitala system medför behov av en övergång från hantering och lagring av 

pappershandlingar mot en i högre grad digitaliserad hantering av handlingar. Det 

innebär att merparten av alla pappershandlingar ska skannas in för digital förvaring 

och därefter destrueras enligt gallringsbeslut, så kallad ersättningsskanning. 

   

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Den ekonomiska konsekvensen av ersättningsskanning bedöms främst utgöras av 

på sikt reducerat behov av fysisk förvaring av pappershandlingar och minskad 

arbetstid för hantering av desamma. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samtliga förvaltningar 

Registratorer 
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 2020-01-21 Dnr: KS 2020-046 

 
 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  

  

 

 

   

 

   

   

PM – Digital arkivering  
 

Syfte 

Munkedals kommun har tillsammans med kommunerna i Fyrbodal upphandlat ett 

system för digital arkivering, ett så kallat e-arkiv. Systemet för  

e-arkiv kommer att införas etappvis under de närmaste åren. För Munkedals del 

innebär det att huvudsystemet för registrering av kommunala handlingar (Ciceron) 

ansluts under hösten 2020. Verksamhetsspecifika system kommer därefter att 

anslutas löpande enligt en särskild tidplan. 

 

För att möta omvärldens och medborgarnas krav på insyn, tillgänglighet och 

resursoptimering behöver Munkedals kommun anpassa arbetssätt och rutiner för 

att arbeta efter de nya digitala förutsättningarna. Det innebär konkret att vi 

behöver ha ett helhetstänk kring hantering av alla former av handlingar. Det 

innebär i sin tur att vi behöver gå från förvaring av pappershandlingar i fysiska 

arkiv, till att istället förvara och förmedla handlingar digitalt. Konsekvensen av det 

nya förhållningssättet blir att de allra flesta handlingar som inkommer i 

pappersform ska skannas in för digital långtidsförvaring och sedan destrueras efter 

gallringsbeslut. Förfaringssättet benämns ersättningsskanning.  

   

Det digitala arbetssättet ska omfatta samtliga nämnder samt Munkbo AB och ska 

införas successivt i en ordning som bestäms av mognaden för införande. Turordning 

och tidplan för införande hanteras av kommunstyrelsens förvaltning, administrativa 

avdelningen, som också ger instruktioner om tillvägagångssätt.  

  

Av hanteringsmässiga skäl kommer myndigheter och privatpersoner uppmuntras till 

att inkomma med handlingar digitalt för att minska arbetsinsatser för skanning.  

 

Digitalt format eller pappersformat? 

Arkivlagen medger gallring av handlingar som verksamheten inte längre har behov 

av under förutsättning att kulturarvet, juridiska hänsyn, förvaltningens behov, 

allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och forskningens behov 

beaktas.  

 

Inför övergång till digital förvaring av handlingar ska varje nämnd bedöma vilka 

handlingar som måste finnas kvar i pappersformat. Bedömningen ska ske efter 

nämndens egna förutsättningar. Som exempel bör avtal, kontrakt och 

överenskommelser som är verksamhetskritiska eller som i övrigt av stor ekonomisk 

eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas. Rutiner för hantering och 

kvalitetssäkring ska tas fram för att uppfylla arkivlagens bestämmelser. 
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Exempel på handlingar som inte får ersättningsskannas 

Följande pappershandlingar får inte ersättas av skanning. 

Exemplen är hämtade ur ”Riktlinjer för skanning och ersättningsskanning i 

Stockholms stad”. 

 

Rutiner och instruktioner 

Vid införande av kompletteringsskanning ska kvalitetssäkringen ha högsta prioritet. 

Gallring av pappershandlingar får inte ske på ett sådant sätt att informationsförlust 

uppstår på grund av brist i teknik eller oaktsamhet. Bestämmelser om standard för 

filformat, bildkvalitet och teckentolkning ska tas fram. 

 

 Avtal, kontrakt, överenskommelser  

 Ansökan om registerutdrag enligt GDPR 

 Äldre justerade protokoll som upprättats på papper (t ex fullmäktige, nämnd) 

 Äganderättshandlingar (köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast egendom 

 Äganderättshandlingar (köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast egendom 

 Testamente och bouppteckning 

 Anbud som inkommit på papper 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra liknande egenskaper 

inte tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild 

 Räkenskapshandlingar som inkommit på papper, förvaltningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-10 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2019-000289  

Munkedals kommuns handlingsplan för att stärka 
barns rättigheter. 

Sammanfattning av ärendet 

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 

Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år och den 

slår fast att varje barn har rätt att leva och utvecklas samt att barnets 

bästa alltid ska komma i första hand.  

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, vilket innebär att vi 

förbundit oss juridiskt och är skyldiga att tillgodose barns rättigheter 

enligt artiklarna i konventionen. Barnkonventionen antogs 1 januari 2020 

som nationell lag för att stärka barns rättigheter ytterligare.  

Barnkonventionen har kommit till med anledning av att barn anses vara 

en särskilt utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. Trots att det 

gått många år sedan konventionen ratificerades i Sverige får vi 

återkommande kritik för att barns rättigheter kränks och att vi inte gör 

tillräckligt för att tillgodose barns rättigheter. Vi behöver därför arbeta 

mer strukturerat med dessa frågor på lokal såväl som på nationell nivå. 

Denna handlingsplan ska lägga grunden för att stärka barns rättigheter i 

vår kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Förslag till handlingsplan för att stärka barns rättigheter. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns handlingsplan 

för att stärka barns rättigheter 2020-2021   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns handlingsplan 

för att stärka barns rättigheter 2020-2021 

 

 

42

linand001
Rektangel



 

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 

 
 

  

  2020-01-20 Dnr: 2019-289 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Linn Karlsson 

Folkhälsostrateg 

Administrativa enheten 

Munkedals kommuns handlingsplan för att stärka 

barns rättigheter 2020-2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns handlingsplan för att 

stärka barns rättigheter 2020-2021 
 

Sammanfattning 

FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som 

alla människor under 18 år och den slår fast att varje barn har rätt att leva och 

utvecklas samt att barnets bästa alltid ska komma i första hand.  

 

Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, vilket innebär att vi förbundit oss 

juridiskt och är skyldiga att tillgodose barns rättigheter enligt artiklarna i 

konventionen. Barnkonventionen antogs 1 januari 2020 som nationell lag för att 

stärka barns rättigheter ytterligare.  

 

Barnkonventionen har kommit till med anledning av att barn anses vara en särskilt 

utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. Trots att det gått många år sedan 

konventionen ratificerades i Sverige får vi återkommande kritik för att barns 

rättigheter kränks och att vi inte gör tillräckligt för att tillgodose barns rättigheter. Vi 

behöver därför arbeta mer strukturerat med dessa frågor på lokal såväl som på 

nationell nivå. Denna handlingsplan ska lägga grunden för att stärka barns 

rättigheter i vår kommun.   
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Arbetet med att driva på genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen kommer 

att ledas av folkhälsostrategen och inrymmas inom dennes befintliga tjänst och 

budget. Därtill kommer verksamheterna att behöva avsätta tid för 

utbildningsinsatser och översyn av styrdokument och rutiner. Att förutse den totala 

kostnaden av att genomföra handlingsplanen är i dagsläget svårt, dock är arbete 

med barns rättigheter ett främjande och förebyggande arbete och som sådant en 

investering i barns framtid och på sikt mycket troligt kostnadsbesparande.    

Folkhälsa 

Barnkonventionen handlar om att barn genom sina rättigheter ska få möjlighet att 

känna sig trygga och kunna utveckla sin fulla potential. Det är ett viktigt arbete ur 

ett folkhälsoperspektiv eftersom det är grundläggande förutsättningar för en god 

hälsa. Om barns rättigheter tillgodoses, och genom det ger barn bra och jämlika 

förutsättningar i livet, lägger vi en viktig grund för deras fysiska, psykiska och sociala 

hälsa genom livet.   

  

Barnkonventionen 

Handlingsplanen lägger en viktig grund för kommunens arbete med 

Barnkonventionen och barns rättigheter. Genom att ha en plan och därmed också 

strategier för att tillgodose barns rättigheter i våra verksamheter kan vi arbeta för 

att säkerställa att arbetet sker i enlighet med artiklarna i konventionen. 

Handlingsplanen är också viktig så att vi har en samsyn i arbetet och att det sker 

med jämlika förutsättningar.  

 

 

 

 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Folkhälsostrategen 

Peter Berborn 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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Plan 

[Munkedals kommuns handlingsplan  

för att stärka barns rättigheter] 
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som 

alla människor under 18 år. Barnkonventionen är svensk lag från januari 2020.  

Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och bildar en helhet, men artikel 

2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna.  

 

 
 

”Alla ska få vara sig själva utan att någon säger att det är  

något fel med det. Och alla är lika värda.” 

Elev åk. 3 i Munkedal. 

 

Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att 

barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, 

att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet 

att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också 

beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt 

eget språk, kultur och lek och fritid.  

 

”Att man inte ska bli mobbad över hur man ser ut, hur man beter 

sig, vilken religion man tillhör eller inte bli mobbad alls.” 

 

Elev åk. 6 i Munkedal. 

 

 

Munkedals kommun har ett ansvar för varje barn i kommunen, att 

Barnkonventionen efterlevs och att det finns en gemensam syn på barn som 

rättighetsbärare. I det kommunala uppdraget ingår att arbeta för barnets bästa och 

att ge förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda. 

 

47



Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 4 av 7 

 

 

Avgörande perspektiv 
I arbetet med barn och barns rättigheter beskrivs tre perspektiv – barnets 

perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Det är viktigt att skilja mellan 

de olika perspektiven.  

Barnets perspektiv 

Barnets perspektiv är barnets egen berättelse, tolkning och uppfattning av sin 

situation. För att få reda på barnets perspektiv måste man prata med barnet och 

det ska göras utifrån dess ålder och mognad. Vuxna är skyldiga att ta hänsyn till 

barnets perspektiv enligt artikel 12 i Barnkonventionen.  

Barnperspektiv 

Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sina kunskaper och erfarenheter 

försöker sätta sig in i barnets situation för att själv bedöma vad som är bäst för 

barnet. Vuxna som arbetar med barn har en särskild barnkompetens som blir en 

del av deras barnperspektiv. Barnperspektivet innebär inte automatiskt att man 

arbetar med barnets rättigheter.  

Barnrättsperspektiv 

Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela 

verksamheten arbetar utifrån rättigheterna i Barnkonventionen och har strategier 

för arbetet med att genomföra konventionen. Ett barnrättsperspektiv genomsyrar 

en verksamhet när man utgår från de fyra huvudprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 

121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Se sidan 1. 
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Kartläggning 
Inför framtagande av denna handlingsplan gjordes en kartläggning i kommunen om 

hur arbetet med Barnkonventionen ser ut och vilka förutsättningar kommunen har 

att utveckla arbetet. Kartläggningen gjordes i tjänstemannaledning, bland 

medarbetare, politiker och i barngrupper. Kartläggningen identifierade ett antal 

områden för utveckling för att möjliggöra en hållbar struktur och ett levande arbete 

för barns rättigheter.  

 Kunskapsbyggande och medvetenhet om Barnkonventionen. 

 Barnkonventionen i ledning och styrning. 

 Kultur för gemensamt ägande. 

 Barns prioriteringar. 

 Tydliggörande av ansvarsfördelning.  

 Uppföljning och återrapportering.  

 

Tidsplan 
Implementering av Barnkonventionen i Munkedals kommun sker över en 

tvåårsperiod. 

Ytterst handlar arbetet med implementering om att tillgodose barns rättigheter och 

att förutsättningarna ska bli bättre för varje barn i kommunen. Det behövs arbetas 

fram bra strukturer för att på sikt göra skillnad för alla barn. 

Genomförande 
Implementering av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter 

i Munkedals kommun. Samtliga verksamheter har ansvar för att prioritera frågorna 

och genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Det är av yttersta vikt att 

verksamheterna avsätter tillräckligt med tid och resurser för detta arbete.  

Folkhälsostrategen har ett särskilt uppdrag i att leda arbetet och stödja 

verksamheterna i genomförandet av åtgärderna. 

Uppföljning 
Handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Uppföljning och avstämning sker till kommunstyrelsen efter halva tiden. 

Återrapportering sker till kommunfullmäktige i samband med framtagande av ny 

handlingsplan.  

Handlingsplanen ska integreras i ordinarie styr- och ledningssystem. 
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Åtgärder 

  

 
Kunskap och 
medvetenhet 
 

Barnkonventionen artikel: 

4, 6, 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning: 

Barnkonventionen ska vara 

känd och praktiseras i hela 

organisationen. 

 

 Samtliga medarbetare, chefer och 

förtroendevalda skall ha genomgått 

grundläggande utbildning i barnets 

rättigheter, vilket görs genom Västra 

Götalandsregionens webbutbildning:  

 

”Barnkonventionen - från teori till praktik”   

 

 

 

 Alla nyanställda i organisationen skall få 

utbildning i barns rättigheter. 

 

 En kommunövergripande barnrättsgrupp, 

med representanter från varje förvaltning 

träffas regelbundet och arbetar tillsammans 

kring strategiska barnrättsfrågor. 

 

 Medarbetare som arbetar direkt med barn 

skall få kontinuerlig kompetensutveckling i 

barnrättsfrågor, där barnrättsgruppen är 

behjälplig med omvärldsbevakning och 

samordning av förvaltningsövergripande 

utbildningar. 

 

 

 

  

  

 
 
Ledning och 
styrning 
 

Barnkonventionen artikel: 

2, 4, 12. 

 

 

 

Målsättning: 

Barnkonventionen ska 

genomsyra fullmäktige, 

kommunstyrelsen, de 

kommunala bolagen och 

nämndernas arbete. 

 

 Samtliga nämnder och förvaltningar skall 

utifrån sina förutsättningar, tydliggöra barns 

rättigheter och lyssna in barn och ungas 

åsikter i beslut som berör barn.  

 

 Översyn och uppdatering av relevanta 

styrdokument, reglementen och uppdrag 

görs i samtliga nämnder och verksamheter 

för att säkerställa att barnrättsperspektivet 

inryms.     

 

 Årlig statistik och kunskap om barns 

livsvillkor används inför beslut och planering.   
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Gemensamt 
ägande 
 

Barnkonventionen artikel: 

4, 6, 42. 

 

 

 

Målsättning: 

Barnkonventionen ska 

vara en ständigt aktuell 

och närvarande fråga i 

hela organisationen.  

 

 

 Gemensamt ansvar hos medarbetare, chefer 

och förtroendevalda att sprida och förankra 

handlingsplanen i organisationen.    

 

 Identifiera och sprida positiva och lärande 

exempel i organisationen med stöd av 

barnrättsgruppen. 

 

 

 Gemensamt ansvar inom samtliga 

verksamheter att tillgänglighets anpassa 

information till barn. 

 

 

 

  

  

 
 
Barns 
prioriteringar 
 

Barnkonventionen artikel: 

2, 19, 23. 

 

 

 

Målsättning: 

Säkerställa att barn i 

särskilt utsatta 

livssituationer får sina 

rättigheter tillgodosedda.   

 

 

 

 Munkedals modell är väl känd och 

praktiseras i barn- och 

utbildningsförvaltningen gemensamt med 

välfärdsförvaltningen (Skola och IFO). 

 

 

 

 Rutiner, information och stöd, i att hantera 

och praktisera sin anmälningsskyldighet 

finns hos medarbetare, chefer och 

förtroendevalda och är väl känd inom 

verksamheterna. 
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2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 2019-000272  

 

Utredning gällande tillstånd för passiv insamling av 
pengar 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheterna att i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna även 

inkludera passiv insamling av pengar på allmänna platser inom 

kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har den 

23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen. 

Det kan konstateras att det är möjligt att i den lokala 

ordningsföreskriften meddela bestämmelse om att passiv 

pengainsamling ska vara tillståndspliktig. Det förutsätter att kommunen 

definierar inom vilka geografiska områden tillståndsplikten ska gälla. Den 

som ansöker ska lämna in ansökan till polismyndigheten, som uttar en 

ansökningsavgift om 250 kr. Vid ansökan ska kommunen ges tillfälle att 

yttra sig över hur länge ansökan ska gälla. Ett tillstånd kan i princip vara 

tidlöst. Polismyndigheten meddelar i regel tillstånd inom 2-3 veckor.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.    

 

Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD): Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram 

förslag till ny ordningsstadga för Munkedals kommun med följande 

inriktning: 

Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 

Tillståndet ska gälla max tre dagar. Skolklasser, ideella föreningar samt 

föreningar med 90-konton omfattas inte av tillståndsplikten. 

Vid ansökan ska syftet med insamlingen uppges. 

Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 

Kommunstyrelsen ska dessutom ge förslag på vilka platser i kommunen 

där tillståndsplikten krävs. 

 

Christoffer Wallin (SD) och Christoffer Rungberg (M): Bifall till Rolf 

Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Liza Kettil (S), Göran Nyberg (L) och Carina Thorstensson (C): Avslag till 

Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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Forts § 6 

 

Omröstning 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande 

Nej-röst: Avslag till Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Christoffer Rungberg (M) x   

Göran Nyberg (L)  x  

Christoffer Wallin (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Louise Skaarnes (SD) x   

Liza Kettil (S)  x  

Pia Hässlebräcke (S)  x  

Jenny Jansson (S)  x  

Carina Thorstensson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD) x   

Resultat 6 5 0 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny 

ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning: 

 Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 

Tillståndet ska gälla max tre dagar. Skolklasser, ideella föreningar 

samt föreningar med 90-konton omfattas inte av tillståndsplikten. 

 Vid ansökan ska syftet med insamlingen uppges. 

 Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 

 

Kommunstyrelsen ska dessutom ge förslag på vilka platser i kommunen 

där tillståndsplikten krävs.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Göran Nyberg (L), Liza Kettil (S) för gruppen och  

Carina Thorstensson (C). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-11 

 

Dnr: KS 2019-000272 

  

Handläggare: 

Peter Berborn 

Administrativ chef 

Administrativa avdelningen 

Utredning om tillstånd för passiv pengainsamling 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.  

Sammanfattning 

Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna även inkludera passiv insamling av pengar på allmänna 

platser inom kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har 

den 23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen. 

Det kan konstateras att det är möjligt att i den lokala ordningsföreskriften meddela 

bestämmelse om att passiv pengainsamling ska vara tillståndspliktig. Det 

förutsätter att kommunen definierar inom vilka geografiska områden 

tillståndsplikten ska gälla. Den som ansöker ska lämna in ansökan till 

polismyndigheten, som uttar en ansökningsavgift om 250 kr. Vid ansökan ska 

kommunen ges tillfälle att yttra sig över hur länge ansökan ska gälla. Ett tillstånd 

kan i princip vara tidlöst. Polismyndigheten meddelar i regel tillstånd inom 2-3 

veckor.  

 

Det ska noteras att tillståndsplikt för passiv insamling också påverkar insamling 

med bössor som görs av skolungdomar, föreningar m fl.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Akten 
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2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2019-000288  

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inom 

Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 

Frågor enligt rubricerad lag har tidigare handlagts av Miljönämnden. 

Taxa samt timavgift har tidigare fastställts av kommunfullmäktige efter 

förslag från Miljönämnden. 

 

När Miljönämndens arbetsuppgifter renodlats har handläggning och 

beslut enligt rubricerad lag övertagits av Samhällsbyggnadsnämnden 

erfordras vissa redaktionella justeringar i de kommunala föreskrifterna 

(tex att byta Miljönämnden mot Samhällsbyggnadsnämnden). 

Kommunfullmäktige föreslås även fastställa avgiften per timme till 1030 

kr. Det är samma kostnad som Miljönämnden tillämpar för tillsyn enligt 

miljöbalken.  

 

Beslutsunderlag 

SBN 2019-12-16 § 146 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn 

enligt Lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

inom Munkedals kommun. 

Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1030 

kr för 2020.   

 

Yrkande 

Christoffer Wallin (SD): att avgiften per handläggningstimme är 1004 kr 

för 2020. 

 

Carina Thorstensson (C), Liza Kettil (S): Bifall till Christoffer Wallins (SD) 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

yttrar sig till kommunfullmäktige enligt Christoffer Wallins (SD) förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Forts § 14 

 

Kommunstyrelsens yttrande 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn 

enligt Lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

inom Munkedals kommun 

 

Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1004 

kr för 2020.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

16 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 146 Dnr: SBN 2019-216 
Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun. 
Frågor enligt rubricerad lag har tidigare handlagts av Miljönämnden. Taxa samt 
timavgift har tidigare fastställts av kommunfullmäktige efter förslag från 
Miljönämnden.  
 
När Miljönämndens arbetsuppgifter renodlats har handläggning och beslut enligt 
rubricerad lag övertagits av Samhällsbyggnadsnämnden erfordras vissa 
redaktionella justeringar i de kommunala föreskrifterna (tex att byta Miljönämnden 
mot Samhällsbyggnadsnämnden). 
 
Kommunfullmäktige föreslås även fastställa avgiften per timme till 1030 kr. Det är 
samma kostnad som Miljönämnden tillämpar för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, 2019-11-24 
Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt 
Lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inom 
Munkedals kommun 

 
 Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1030 kr 

för 2020. 
 
 
Expediering 
SBF 
Kommunstyrelsen 
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  2019-11-24 Dnr:       

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning 
och skyltning inom Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt Lag om 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inom Munkedals kommun 
 
Kommunfullmäktige fastställer avgiften per handläggningstimme till 1030 kr för 
2020. 

Sammanfattning 
Frågor enligt rubricerad lag har tidigare handlagts av Miljönämnden. Taxa samt 
timavgift har tidigare fastställts av kommunfullmäktige efter förslag från 
Miljönämnden.  
 
När Miljönämndens arbetsuppgifter renodlats har handläggning och beslut enligt 
rubricerad lag övertagits av Samhällsbyggnadsnämnden erfordras vissa redaktionella 
justeringar i de kommunala föreskrifterna (tex att byta Miljönämnden mot 
Samhällsbyggnadsnämnden). 
 
Kommunfullmäktige föreslås även fastställa avgiften per timme till 1030 kr. Det är 
samma kostnad som Miljönämnden tillämpar för tillsyn enligt miljöbalken. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Tillkommande arbetsuppgifter för SBN som inte kompenserats. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
SBF 

Mats Tillander 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadschef  
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Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning inom Munkedals kommun 
Inledande bestämmelser 
1 §  Avgift enligt denna taxa erlägges för Samhällsbyggnadsnämndens prövning och 
tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
(1998:814) samt Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

2 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för kommunens kostnad för prövning och tillsyn enligt 
lagrum i 5 och 12 §§ i denna lag. 

3 § Vid tillämpningen av denna taxa motsvaras timavgiften av beslutad gällande timtaxa 
i kronor per hel timme handläggningstid. 

4 § Beslut om avgift fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden får besluta om 
justeringar av taxan som föranleds av ändringar i lagstiftningen. Avgift enligt denna taxa 
tas inte ut för beslut av nämnd enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning där beslutet överklagas och därefter upphävs. 

Timavgift 
5 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, efterarbete och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt av ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden 
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.  

6 § Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) fr.o.m. 2021-01-01 
besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 
2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad föregående år. 

Nedsättning av avgift m.m. 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får 
Samhällsbyggnadsnämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt denna taxa. 

Avgiftens erläggande m.m. 
8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Munkedals kommun, 
samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift 
eller i räkning. 

 

Denna taxa träder i kraft 2020-04-01. 
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§ 16 Dnr 2020-000050  

Prissättning av tomter på Bergsäter 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för Bergsäter antogs 2009. Under 2019 förvärvade 

kommunen den privat ägda delen av planområdet och äger nu all mark 

inom planområdet. Det finns 22 byggrätter inom området för i första 

hand villor. 

Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2020 och 3 mnkr för 2021 

för utbyggnaden av gator, belysning, lekplats mm inom området samt 

viss anslutande utbyggnad av gc-väg. Arbetet är planerat att påbörjas 

hösten 2020. Det finns redan intressenter för att bygga i området. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tecknat optionsavtal med intressenter 

avseende 8 byggrätter. 

Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, 

planarbete, utbyggnad av området mm. Förutsättningarna för tomterna 

varierar (läge och storlek) och därför föreslås varierande priser på 

mellan 250 000 kr och 350 000 kr enligt bilaga exklusive VA.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-01-27, § 4 

Karta tomter 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priserna för tomterna på Bergsäter enligt 

följande: 

Tomt 1 1540 m² 200000 kr 

Tomt 2 1560 m² 200000 kr 

Tomt 3 1630 m² 250000 kr 

Tomt 4 1770 m² 300000 kr 

Tomt 5 1640 m² 300000 kr 

Tomt 6 1530 m² 350000 kr 

Tomt 7 1660 m² 350000 kr 

Tomt 8 1400 m² 300000 kr 

Tomt 9 1520 m² 350000 kr 

Tomt 10 1340 m² 300000 kr 

Tomt 11 1730 m² 250000 kr 

Tomt 12 1735 m² 250000 kr 

Tomt 13 1365 m² 200000 kr 

Tomt 14 1500 m² 250000 kr 

Tomt 15 1235 m² 300000 kr 

Tomt 16 1430 m² 350000 kr 

Tomt 17 1420 m² 350000 kr 

Tomt 18 1420 m² 350000 kr 

Tomt 19 1400 m² 350000 kr 

Tomt 20 1425 m² 350000 kr 

Tomt 21 1480 m² 350000 kr 

Tomt 22 1630 m² 300000 kr 
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Forts § 16 

 

(exkl. anslutningsavgifter för va, fiber, el etc.) 

 

Tomtytorna är preliminära. 

 

Karta över tomterna bifogas protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer priserna för tomterna på Bergsäter enligt 

följande: 

Tomt 1 1540 m² 200000 kr 

Tomt 2 1560 m² 200000 kr 

Tomt 3 1630 m² 250000 kr 

Tomt 4 1770 m² 300000 kr 

Tomt 5 1640 m² 300000 kr 

Tomt 6 1530 m² 350000 kr 

Tomt 7 1660 m² 350000 kr 

Tomt 8 1400 m² 300000 kr 

Tomt 9 1520 m² 350000 kr 

Tomt 10 1340 m² 300000 kr 

Tomt 11 1730 m² 250000 kr 

Tomt 12 1735 m² 250000 kr 

Tomt 13 1365 m² 200000 kr 

Tomt 14 1500 m² 250000 kr 

Tomt 15 1235 m² 300000 kr 

Tomt 16 1430 m² 350000 kr 

Tomt 17 1420 m² 350000 kr 

Tomt 18 1420 m² 350000 kr 

Tomt 19 1400 m² 350000 kr 

Tomt 20 1425 m² 350000 kr 

Tomt 21 1480 m² 350000 kr 

Tomt 22 1630 m² 300000 kr 

 

(exkl. anslutningsavgifter för va, fiber, el etc.) 

 

Tomtytorna är preliminära. 

 

Karta över tomterna bifogas protokollet.  
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§ 4    Dnr: SBN 2020–22 
 
Utbyggnad av tomter på Bergsäter 
Detaljplanen för Bergsäter antogs 2009. Under 2019 förvärvade kommunen den 
privat ägda delen av planområdet och äger nu all mark inom planområdet. Det 
finns 22 byggrätter inom området för i första hand villor. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2020 och 3 mnkr för 2021 för 
utbyggnaden av gator, belysning, lekplats mm inom området samt viss anslutande 
utbyggnad av gc-väg. Arbetet är planerat att påbörjas hösten 2020. 
 
Det finns redan intressenter för att bygga i området. Samhällsbyggnadsnämnden 
har tecknat optionsavtal med intressenter avseende 8 byggrätter. 
 
Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, 
planarbete, utbyggnad av området mm. Förutsättningarna för tomterna varierar 
(läge och storlek) och därför föreslås varierande priser på mellan 250 000 kr och 
350 000 kr enligt bilaga exklusive VA. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-01-15 
Karta 
Tomtpriser Bergsäter, 2020-01-20 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer priserna för tomterna på Bergsäter enligt 
bilaga. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
SBF 
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§ 17 Dnr 2020-000051  

Prissättning av tomter på Korpås 

Sammanfattning av ärendet 

2012 antog kommunen en detaljplan för Möe 1:2 och 1:14 mfl. Syftet 

med detaljplanen var att ta fram tomter för bostadsbyggnation. Planen 

innehåller ca 20 tomter där 7 är kommunens och resterade en privat 

exploatör. 

Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2021 och 1 mnkr för 2022 

för utbyggnad av den kommunala delen av planområdet. Utbyggnaden 

avser ny gata i området, belysning, iordningsställande av parkmark etc. 

Det finns redan intressenter som vill köpa och bebygga tomt inom 

området. Detta går att genomföra utan att den kommande utbyggnaden 

försvåras. Pris per tomt bör fastställas. Tomterna bedöms ur attraktivitet 

och läge relativt lika. Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1550 

m2. Tomtpriset föreslås till 200 000 kr per tomt exklusive VA.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-01-27, §  

Karta över området.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer pris för sju kommunala tomter på Korpås 

till 200 000 kr per styck exklusive VA.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer pris för sju kommunala tomter på Korpås 

till 200 000 kr per styck exklusive VA.  
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§ 3    Dnr: SBN 2020–21 
 
Utbyggnad av tomter på Korpås 
 
2012 antog kommunen en detaljplan för Möe 1:2 och 1:14 mfl. Syftet med 
detaljplanen var att ta fram tomter för bostadsbyggnation. Planen innehåller ca 20 
tomter där 7 är kommunens och resterade en privat exploatör. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2021 och 1 mnkr för 2022 för 
utbyggnad av den kommunala delen av planområdet. Utbyggnaden avser ny gata i 
området, belysning, iordningsställande av parkmark etc. 
 
Det finns redan intressenter som vill köpa och bebygga tomt inom området. Detta 
går att genomföra utan att den kommande utbyggnaden försvåras. 
 
Pris per tomt bör fastställas. Tomterna bedöms ur attraktivitet och läge relativt lika. 
Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1550 m2. Tomtpriset föreslås till 200 
000 kr per tomt exklusive VA. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2020-01-15 
Karta 
 
Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige fastställer pris för 7 kommunala tomter på Korpås till 
200 000 kr per styck exklusive VA. 

 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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  2020-01-15 Dnr:SBN 2020- 

     

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Utbyggnad av tomter på Korpås 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer pris för 7 kommunala tomter på Korpås till 200 000 kr 
per styck exklusive VA. 

Sammanfattning 
2012 antog kommunen en detaljplan för Möe 1:2 och 1:14 mfl. Syftet med 
detaljplanen var att ta fram tomter för bostadsbyggnation. Planen innehåller ca 20 
tomter där 7 är kommunens och resterade en privat exploatör. 
 
Kommunfullmäktige har anslagit 1 mnkr för 2021 och 1 mnkr för 2022 för utbyggnad 
av den kommunala delen av planområdet. Utbyggnaden avser ny gata i området, 
belysning, iordningsställande av parkmark etc. 
 
Det finns redan intressenter som vill köpa och bebygga tomt inom området. Detta 
går att genomföra utan att den kommande utbyggnaden försvåras. 
 
Pris per tomt bör fastställas. Tomterna bedöms ur attraktivitet och läge relativt lika. 
Tomtstorlekarna varierar mellan 1200 och 1550 m2. Tomtpriset föreslås till 200 000 
kr per tomt exklusive VA. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ny tomter i ett naturnära läge. Tomtpriset täcker de kommunala kostnaderna. 

Miljö 
Utreddes i planarbetet 

Barnkonventionen 
Trevliga lekmiljöer för barn 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 

Mats Tillander 
 
 
 

Henrik Gustafsson 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef 
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§ 195 Dnr 2016-000460  

 

Vattenskyddsområde för Kärnsjöns grundvattentäkt 
 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 

och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Kärnsjön.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 

Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 

sammanställning med kommentarer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till vattenskyddsområde 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Kärnsjöns grundvattentäkt.   

 

Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): ändringsyrkande gällande punkt 5c att 

undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter under 

markytan och punkt 5d att undantag gäller för borrning ner till 2 meter 

under markytan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Kärnsjöns grundvattentäkt med ändring gällande 

punkt 5c att undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter 

under markytan och punkt 5d att undantag gäller för borrning ner till 2 

meter under markytan.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Kärnsjöns grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Kärnsjöns grundvattentäkt. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Kärnsjön.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. Synpunkter 

inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med kommentarer. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Markägares rätt till ersättning prövas i domstol. Skyltar etc sätts upp av Munkedal 

Vatten AB 

Miljö 

Skydd för vattentäkter är viktigt. Vissa inskränkningar av tex markanvändning blir 

därför nödvändigt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  
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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KÄRNSJÖNS 
GRUNDVATTENTÄKTS VATTENSKYDDSOMRÅDE 

 

2016-08-23, Rev. 2019-09-12 

 

Skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområden för grundvattentäkten Kärnsjön, 
Munkedals kommun 

Här anges restriktioner som är specifika för Kärnsjön grundvattentäkt. De har utformats med 
vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden 
en tillämpning och uttolkning av de intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler (MB 2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta 
ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. 

I hela vattenskyddsområdet gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för 
skyddsområden: 

• Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 

• Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 

Zonindelning av vattenskyddsområdet 

Vattenskyddsområdet för Kärnsjöns grundvattentäkt utgörs av följande skyddszoner: 

• Vattentäktszon  
• Primär skyddszon  
• Sekundär skyddszon  

 
Indelningen av zonerna har gjorts enligt nedan beskrivna kriterier och förklaras detaljerat i de 
tekniska underlagen. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner. 

Vattentäktszon 

Syftet med vattentäktszonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen ska 
vara att området ska vara otillgängligt för andra än vattentäktsinnehavaren och bör därför 
skyddas mot obehöriga genom inhägnad. 

Vattentäktszonen Kärnsjöns vattenskyddsområde utgörs av den fastighet där brunnarna är 
belägna.  
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Primär skyddszon 

Syftet med den primära skyddszonen är att skapa handlingsutrymme vid händelse av akut 
förorening. Transporttiden för grundvattnet från den primära skyddszonens yttre gräns till 
vattentäktszonen bedöms vara ca 100 dygn. 

Primär skyddszon för Kärnsjöns vattenskyddsområden utgörs av ett område med grovkorniga 
jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan. 

Sekundär skyddszon  

Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att 
förbättra kvaliteten. Transporttiden för grundvattnet från den sekundära skyddszonens yttre 
gräns till vattentäktszonen bedöms vara ca ett år.  

Sekundär skyddszon för Kärnsjöns vattenskyddsområden utgörs av ett område med 
grovkorniga jordarter vilket gör vattentäkten sårbar för föroreningar på markytan. 
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§ 1 Vattentäktszon 

Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Området 
skall vara inhägnat. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § miljöbalken). 

 

§2 För vattnet skadliga ämnen 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

2a Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom 

sekundärt skydd. Undantag gäller också för 

transport samt bränsle i fordonets egen 

drifttank.   

Hantering av mer än 250 liter 
petroleumprodukter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller om hanteringen sker inom 

sekundärt skydd. Undantag gäller också för 

transport samt bränsle i fordonets egen 

drifttank.   

2b Hantering av mer än 25 liter för grund- 
eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

Hantering av mer än 25 liter för grund- 
eller ytvattnet skadliga ämnen såsom 
impregneringsmedel, lösningsmedel eller 
andra miljöfarliga kemiska produkter får ej 
ske utan tillstånd. 

2c Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats 

vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller 
därmed liknande produkter får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats 

vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. 

2d Uppställning av tankbilar, tankbilssläp 
eller andra transportbehållare, rymmande 
mer än 25 l, och som innehåller 
petroleumprodukter, övrigt farligt gods 
eller andra hälso- eller miljöfarliga 
produkter är förbjudet.  

Undantag gäller om hanteringen sker inom 

sekundärt skydd. Undantag gäller även i 

fastighet under tillsyn eller utan golvbrunn.  

Undantag gäller också för bränsle i fordon som 

passerar genom området. 

--- 

2e Inrättande av avloppsanläggning där bad- 
disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken är förbjudet.  

Inrättande av avloppsanläggning där bad- 
disk- och tvättvatten (BDT-vatten) kan 
infiltrera i marken får ej ske utan tillstånd. 
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§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

2f Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tät täckning under 
längre tid än en avverkningssäsong är 
förbjudet. 

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för två 

års förbrukning för uppvärmning av bostad 

eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

Uppläggning av bark, flis, spån, timmer 
och liknande utan tät täckning under 
längre tid än en avverkningssäsong får ej 
ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för uppläggning av ved eller 

andra träbaserade produkter, avsedda för två 

års förbrukning för uppvärmning av bostad 

eller motsvarande, på den aktuella fastigheten. 

2g Uppläggning och deponering av avfall är 
förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 

sophantering eller hushållskomposter på den 

egna tomten. 

Uppläggning och deponering av avfall är 
förbjudet.  

Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 

sophantering eller hushållskomposter på den 

egna tomten. 

2h Uppläggning och deponering av 
förorenade massor eller massor med 
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

Uppläggning och deponering av 
förorenade massor eller massor med 
okänt föroreningsinnehåll är förbjudet. 

2i Uppläggning och deponering av asfalt och 
oljegrus är förbjudet.  

Uppläggning av asfalt och oljegrus får ej 
ske utan tillstånd. 

2j Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är 
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 
miljöprövnings-förordningen (2013:251) 
får ej bedrivas utan tillstånd.  

Undantag gäller för sådan miljöfarlig 

verksamhet eller åtgärd vilken anmälts till 

behörig myndighet före dagen för 

kommunfullmäktiges fastställande av dessa 

skyddsföreskrifter. 
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§3 Mikrobiella föroreningar 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

3a Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken är 
förbjudet. 

Inrättande av avloppsanläggning där 
klosettvatten kan infiltrera i marken får ej 
ske utan tillstånd. 

3b Spridning av slam eller urin från 
reningsverk eller från enskild 
reningsanläggning är förbjudet. 

Spridning av slam eller urin från 
reningsverk eller från enskild 
reningsanläggning får ej ske utan 
tillstånd.  

3c Spridning av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som 

motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

Spridning av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för den hantering som 

motsvarar årlig skötsel av privat tomtmark. 

3d Lagring av naturgödsel är förbjudet. Lagring av naturgödsel får ej ske utan 
tillstånd.   

3e Nyetablering av djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan.  

Nyetablering av djurhållning med 
lantbruksdjur får ej ske utan anmälan. 

 

 
§4 Bekämpningsmedel 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

4a Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
är förbjudet. 

Undantag gäller för privatpersoners hantering 

inomhus.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur 

inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

Hantering av kemiska bekämpningsmedel 
får ej ske utan tillstånd.  

Undantag gäller för den hantering som 

motsvarar privatpersoners årliga skötsel av 

privat tomtmark.  

Undantag gäller bekämpning av skadedjur 

inomhus.  

Undantag gäller för transport. 

4b Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet.  

Jord- eller vattenslagning av plantor som 
behandlats med bekämpningsmedel är 
förbjudet. 
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§ 5 Markpartiklar mm 

§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

5a Materialtäkt är förbjudet.  --- 

5b Schaktning och grävning får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för schaktning och grävning 

med en sammanhängande jord-/bergvolym 

som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 

5 meter över högsta grundvattennivå.  

Schaktning och grävning får ej ske utan 
anmälan. 

Undantag gäller för schaktning och grävning 

med en sammanhängande jord-/bergvolym 

som är mindre än 200 mᶟ och som sker mer än 

5 meter över högsta grundvattennivå. 

5c Pålning och spontning är förbjudet. 

Undantag gäller för pålning och spontning ner 

till 1 meter under markytan. 

Pålning och spontning får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för pålning och spontning ner 

till 1 meter under markytan. 

5d Borrning i jord eller berg är förbjudet. 

Undantag gäller för borrning ner till 1 meter 

under markytan. 

Borrning i jord eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 

Undantag gäller för borrning ner till 1 meter 

under markytan. 

5e Planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg på en total yta 
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle, 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta 

insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten på väg på en total yta 
av 200 m² eller mer vid samma tillfälle, 
får ej ske utan anmälan. 

Undantag gäller för årligt underhåll och akuta 

insatser för trafiksäkerhet och framkomlighet. 

5f Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats 
omfattande mer än 100 m² får ej ske utan 
tillstånd. 

 

§ 6 Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten 
§ Primär skyddszon  Sekundär skyddszon  

6a Nyetablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras 
i mark eller berg är förbjudet. 

Ny etablering av anläggning där värme 
eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i 
mark eller berg får ej ske utan tillstånd 

6b Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten ur jord eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 

Nyetablering av anläggning för uttag av 
vatten ur jord eller berg får ej ske utan 
tillstånd. 
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§ 7 Allmänna bestämmelser  

a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. I samband med sådan prövning kan nämnden 
föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel 
vattenförorening. 

c) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Nämnden kan förelägga om särskilda 
försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening. 

d) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän efter remiss till huvudman för vattentäkten. I samband med sådan prövning 
kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika 
oacceptabel vattenförorening. 

e) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ 
Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga. 

f) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats 
eller är under pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller 
annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken. 

g) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom 
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de 
är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras 
till Räddningstjänsten. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112. 

8 § Skyltning 

a) Där statliga eller kommunala vägar passerar genom området ansvarar vattentäktens 
huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om 
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). 
Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och 
statliga verk.  

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt 
finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av 
vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering för hushållsbehov.  

9 § Övergångsbestämmelser 

a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då 
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas. 

b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 31 
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december 20211. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver 
verksamheten erhållit tillstånd hos tillståndsmyndigheten senast den 31 december 
2021.  

c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 31 
december 20212 Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är 
anmäld senast den 31 december 2021.  

d) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa 
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 
20213.  Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens 
från förbudet senast 31 december 2021. 

  

                                                      
1 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.  
2 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
3 Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande. 
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BILAGA 2 - DEFINITIONER AV BEGREPP  

Avverkningssäsong 

Med avverkningssäsong avses i dessa föreskrifter tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa 
års knoppsprickning. 

Avfall 

Avfall definieras enligt Avfallsförordning (2011:927). Undantag gäller för hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i särskilda tunnor för regelbunden sophämtning, vilket enligt dessa 
föreskrifter inte att betrakta som avfall. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från 
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten. Trädgårdsavfall betraktas ej 
heller som avfall.  

Deponering 

Med deponering avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs upp 
ligger kvar under längre tid än 1 år. Deponering omfattar även användande av avfall och 
schaktmassor för anläggningsändamål. 

Fordon 

Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet transportmedel/arbetsredskap som kan 
framföras på mark, vatten eller is.  

Förorenade massor 

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, 
det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och 

vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med 
förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala 
tillsynsmyndigheten. 

Hantering 

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, 
bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, 
destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Husbehovstäkt 

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom 
den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En 
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på 
annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2). 
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Hushållsbehov  

Med hushållsbehov avses i dessa föreskrifter hantering av enstaka för-packningar av de största 
storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband 
med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållsbehov. 

Hälso- och Miljöfarliga kemiska produkter 

Med hälso- och miljöfarliga produkter avses a) Hälso- eller miljöfarliga kemiska 
produkter enligt Kemikalieinspektionens definition i KIFS 2005:7, samt dess ändringar 
eller b) Varor som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen eller c) Vätskor och fasta 
material som innehåller mikroorganismer och andra smittämnen.Jord- och 
vattenslagning  

Med jord- och vattenslagning avses i dessa föreskrifter tillfällig mellanlagring i dike eller jord av 
ett stort antal plantor vid återplantering av skog. 

Kemiskt bekämpningsmedel 

Med kemiska bekämpningsmedel avses i dessa föreskrifter kemiska produkter avsedda att 
förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer som förorsakar skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.  

Lantbruksdjur 

Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

Materialtäkt 

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv 
eller andra jordarter. 

Markarbete  

Med markarbete avses i dessa föreskrifter grävning, borrning, pålning, spontning och andra 
jämförbara arbeten som påverkar markens utseende och struktur. Schaktningsarbete i samband 
med ledningsarbete, markavvattningsanläggningar och vägunderhåll eller liknande omfattas inte 
av tillståndsplikt. 

Naturgödsel  

Med naturgödsel avses i dessa föreskrifter avföring och urin från husdjur vilket också innefattar 
boskap. 
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BILAGA 4  

 

Pågående verksamhet 

Med pågående avses i dessa föreskrifter den verksamhet som var aktiv det datum då dessa 
föreskrifter fastställdes och vann laga kraft.  

Sekundärt skydd 

Med sekundärt skydd avses i dessa föreskrifter; 

a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller 

b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 % av den totala 
lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym, eller  

c) dubbelmantlade rörledningar eller  

d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan 
uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill.  

Det sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett ämne. Det 
sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av föreskrift. Det sekundära skyddet 
utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett medie.  

Tomtmark 

Med tomtmark avses i dessa skyddsföreskrifter villatomter samt motsvarande ytor runt 
bostadshus på jordbruksfastigheter. 

Uppläggning 

Med uppläggning avses att lägga upp t.ex. massor, avfall etc. på land och där det som läggs 
upp ligger kvar under en tillfällig period på minst en vecka upp till ett år. Uppläggning omfattar 
även användande av avfall och schaktmassor för anläggningsändamål. 
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 2019-11-25        Dnr. KS 2016-460 

 

 
 
Förslag till utformning av vattenskyddsområde med föreskrifter för Kärnsjöns 
grundvattentäkt, Munkedals kommun. 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE   
 
Samråd om förslag skyddsområde och skyddsföreskrifter för 
vattentäkten vid Kärnsjön har genomförts.  
 
Förslaget har varit föremål för samråd under perioden 17 december 2018 
till 4 mars 2019. Handlingarna har skickats till sakägare och myndigheter 
samt funnits tillgängliga i Kommunhuset, Munkedal, samt på kommunens 
hemsida: www.munkedal.se.    
 
Berörda myndigheter och fastighetsägare har getts tillfälle att yttra sig. 
 
Med anledning av utställningen har 5 yttranden inkommit. Yttranden har 
pga. sin omfattning i vissa fall sammanfattats. 
 
INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

SGU 
Förslaget är relevant 

 

Skogsstyrelsen 
Påtalar vikten av försiktighetsåtgärder vid avverkning etc 

Skog förekommer i begränsad 
omfattning inom skyddsområdet. 
Problemen bedöms som små. 

Havs- och vattenmyndigheten 
Jordbruksverket 
Avstår att yttra sig 

- 

Trafikverket 
Allmän väg ingår i skyddsområdet. Möjligheten till fortsatt 
drift och underhåll får inte påtagligt påverkas. 

 
Vissa åtgärder är anmälningspliktiga 

Håby-Torp 1:9 
  
§2 Tillståndsplikt endast för ny anmälningspliktig vsh  
 
§2f Hantering av avfall är förbjudet – bör tas bort 
 
 
 
§3c och d Spridning och lagring av naturgödsel – bör tas bort 
 
 
§5a Befintliga anläggningar ska kunna underhållas, även vid 
volymer över 200 m3 
 

 
 
Stämmer med förslaget 
 
Viss ändring föreslås. ”Hantering” 
ändras till ”Uppläggning och 
deponering” 
 
Tillståndskravet finns endast inom 
den mest känsliga delen av området 
 
Vattentäkten riskerar att skadas vid 
för stora/djupa grävarbeten. Med 
gränsen 200 m3 kan en normal villa 
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§5c orimligt att förbjuda all borrning 
 
 
 
§6 Orimligt med förbud mot tex jordvärmeanläggning 
 
 
Munkedals Skog AB 
 
Se skrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

uppföras eller diken underhållas utan 
tillstånd. 
 
Föreskriften ändras. Pålning och 
borrning ner till 2 m under markytan 
kan ske utan tillstånd 
 
Föreskriften ändras till ”får inte ske 
utan tillstånd” 
 
 
 
Se svar, bilaga 

 
 
 
 
24 november 2019 
 
 
 
Mats Tillander 
Samhällsbyggnadschef    
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  2019-11-24 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Förslag till utformning av vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Kärnsjöns grundvattentäkt, Munkedals kommun. 
 
Svar på skrivelse från Munkedal Skog AB och jordbruksarrendator Håby-
Torp 1:9. 
 
Svar från Västvatten: 
Det stämmer att det idag finns vattenskyddsområde både vid Öbböns 
grundvattentäkt och vid Kärnsjön. Vattenskyddsområdet för Kärnsjön är dock 
framtaget för att skydda ytvattnet i sjön varifrån Lysekil tar sitt dricksvatten. Det är 
skillnad mellan hur områdena för ytvatten och grundvatten tas fram och 
skyddsföreskrifterna ska vara anpassade för att skydda vattentäkten vilket innebär 
olika hänsyn för en ytvattentäkt jämfört med en grundvattentäkt. Detta för att 
riskerna och potentiella föroreningsvägar ser olika ut beroende på om det är 
grundvatten eller ytvatten som ska skyddas. Med detta sagt kan man inte ta förgivet 
att grundvattentäkten vid Kärnsjön är skyddad av vattenskyddsområdet för själva 
sjön Kärnsjön.  

För Kärnsjöns grundvattentäkt kommer föreskrifterna att gälla parallellt med 
föreskrifterna för Kärnsjöns ytvattentäkt. För en och samma verksamhet är det den 
strängaste regleringen i de två föreskrifterna som gäller. Tillsynsmyndigheten kan 
vägleda fastighetsägaren och stötta i tolkning av vilka föreskrifter som gäller på 
fastigheten. Inledningsvis var vattenskyddsarbetet för ytvattentäkten och 
grundvattentäkten vid Kärnsjön gemensamt mellan Munkedals kommun och LEVA i 
Lysekil AB, Redan då diskuterade vikten av att underlätta för verksamhetsutövare 
och fastighetsägare i de ”dubbla vattenskyddsområdena” att förstå vilka föreskrifter 
som gäller. Västvatten är måna om att bidra med information så att 
förutsättningarna blir så tydliga som möjligt för fastighetsägarna i de berörda 
områdena.  

Att vattnet idag håller bra kvalitet är naturligtvis positivt, men det är inte ett bevis 
på att dagens regler räcker, och att vattenskyddet därför inte behöver revideras. 
Hade täkterna påverkats hade det varit försent med vattenskydd då förorening av 
täkten redan hade skett. Att täkten i sig inte är påverkad av verksamheterna 
omkring kan därför aldrig vara ett argument för att vattenskydd inte ska inrättas 
utan snarare en förutsättning.  

Det är riktigt att vattenvård och vattenskydd är ett allmänt intresse. Det är också 
riktigt att allmänna intressen bör finansieras med allmänna medel. 
Synpunktslämnaren blandar dock här ihop två saker i sitt yttrande; det allmännas 
förvaltning av vatten samt det enskildas ansvar om man påverkar eller riskerar att 
skada vatten. Med ägande och verksamhet följer också ett ansvar och en skyldighet 
att använda egendom så att den inte riskerar att skada andra intressen. 
Restriktionerna medverkar till att uppnå detta. Att allmän vattenvård, som kommer 
alla till del som en av samhällets grundpelare, främst bör finansieras av allmänna 
medel är en sak, med samma motiv som för allmän miljövård, sjukvård, vägar etc. 
Men av denna premiss, kan man inte dra slutsatserna att a) en specifik 
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verksamhetsutövares risk, påverkan eller skador på vattnet skall betalas med 
allmänna medel eller slutsatsen b) att negativ ekonomisk konsekvens av förbjuden 
möjlighet till påverkan eller skada skall betalas med allmänna medel  

Västvatten bedömer att skogsbruk kan bedrivas i samklang med vattenskyddet och 
att den ena verksamheten inte utesluter den andra. Att jordbruk läggs ner skulle 
naturligtvis inte ses som positivt varken av kommunen eller vissa myndigheter. 
Detta är dock en avvägning som alltid görs enligt lagen och den allmänna 
dricksvattenförsörjningen och miljömålet ”grundvatten av bra kvalitet” vägs av 
naturligt skäl väldigt högt i sådana avvägningar.  

Kartorna för områdena är framtagna med det bästa underlagsmaterial som finns att 
tillgå. SGU är Sveriges expertmyndighet för geologi och grundvatten och deras både 
publicerade material och arbetsmaterial från detaljkartering har använts i förslaget. 
SGU har under detaljkarteringen varit ute i fält vid samtliga grundvattentäkter i 
Munkedals kommun. Utbredningen av vattenskyddsområdena är sedan diskuterade 
med SGU och som noteras i SGUs yttrande har de inget att erinra mot föreslagen 
utbredning. Det geologiska underlaget bedöms därför som godtagbart.  

Gällande kostnader och ärendetider av tillstånd och anmälan måste hänvisas till 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän. Detta är naturligtvis beroende på när 
tillståndsansökan/anmälan görs och vad det gäller.   

Tillsynsmyndigheten har 2016 en timkostnad på 986 kr/h och bedömer att ett ärende 
kopplat till bekämpningsmedel tar ca 3 h. Ett sätt att lösa problemet med snabba 
svar är att införa längre perioder för tillståndet t.ex. över ett visst antal säsonger. 
T.ex. kan en fastighetsägare ansöka om att hantera petroleumprodukter inom sina 
fastigheter för aktuella verksamheter, under en tidsperiod på exempelvis 3 år. Det 
krävs då inget nytt tillstånd vid varje enskilt tillfälle som en mobil dieseltank ska 
användas inom området förutsatt att tillståndet följs. Frågan med t.ex. fleråriga 
tillstånd, eller tillstånd över längre perioder måste behandlas av Miljönämnden i 
Mellersta Bohuslän. Västvatten har inga problem med detta, om det förenklar för 
verksamhetsutövarna utan att skyddet för vattentäkten påverkas. 

Gällande spridning av naturgödsel måste man skilja på vattenskydd för ytvatten och 
vattenskydd för grundvatten. I vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Kärnsjön 
finns visst en begränsning kopplat till naturgödsel; lagring av naturgödsel är reglerat, 
för att man vill undvika större punktutsläpp av gödsel. Varför föreskrifter kopplat till 
betesdjur och gödsel tagits bort i andra vattenskyddsområden är svårt att svara på 
generellt. Föreskrifter tas alltid fram för respektive täkt, med hänsyn till de naturliga 
förutsättningarna, och därför ska man aldrig jämföra och dra slutsatser utifrån 
vattenskyddsföreskrifter gällande i andra vattenskyddsområden. Just för Kärnsjöns 
och Öbböns grundvattentäkter har dock bedömningen gjorts att naturgödsel ska 
regleras för att minska risken för förorening.  

Generellt inom vattenskyddsområden gäller Statens naturvårdsverks föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (2015:2), 6 kap §1 att 
yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inte får ske utan tillstånd inom 
vattenskyddsområdet. Detta är en generell riktlinje som gäller för samtliga 
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vattenskyddsområden. Denna föreskrift har för Kärnsjön inte ansetts tillräcklig för att 
hantera riskerna kopplat till bekämpningsmedel varför all hantering, med ett antal 
mindre undantag, förbjudits. Västvatten håller inte med om att de regler som finns 
idag därmed är tillräckliga, bekämpningsmedel är en av de stora riskerna mot våra 
grundvattentäkter och mer behöver göras för att undvika att vattentäkter förorenas.  

I det fall en väg ska byggas behövs tillstånd oavsett vad syftet är med vägen, vilken 
mark den går på eller vilken beläggning den har. Västvatten är medvetna om att det 
innebär en viss dubbelreglering med befintlig lagstiftning men eftersom 
restriktionsnivån är högre i skyddsföreskrifternas än i Skogsvårdslagen, och de två 
har olika syfte (vattenskydd jämfört med skogsproduktion) kan undantag från 
tillståndsplikt för nya skogsvägar inte göras i skyddsföreskrifterna utan att det skulle 
innebära en risk för vattentäkten Den information som lämnas vid anmälan till Vid 
tillståndsprövning av ny väg görs en bedömning av nödvändiga villkor utifrån dels 
vägens karaktär men också de platsspecifika förutsättningarna där vägen ska dras. 
På så vis kan skyddsnivån för varje verksamhet anpassas efter behovet.  

Den anmälningsplikt som föreslås för planerat beläggningsarbete och 
förbättringsarbeten syftar anmälan till att tillsynsmyndigheten ska få kännedom om 
verksamheten innan den sker och kunna ha en dialog med verksamhetsutövaren i 
det fall det krävs försiktighetsmått med hänsyn till såväl vägens karaktär men också 
de platsspecifika förutsättningarna där vägen ska dras. Syftet är att arbeta 
förebyggande så att risk för förorening av vattentäkten inte uppkommer.  
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Linda Ökvist

Från: Mats Tillander
Skickat: den 25 november 2019 07:08
Till: Linda Ökvist
Ämne: SV: Ansökan om skyddsföreskrifter

 
 
 
Här kommer justeringar i vår ansökan om skyddsföreskrifter. 
 
 
Kärnsjön 

 Yttrande från Munkedal Skog AB är detsamma som inkom vid samrådet 2016, se bifogade svar Bilaga 1G 
Kärnsjön.pdf. 

 § 2d: Tagit bort ”…järnvägstankvagnar…”. Blir aldrig aktuellt. 
 § 2g: Ändrat från ”Hantering av avfall…” till: ”Uppläggning och deponering av avfall...” 
 § 2j: Det står redan: ”Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i 

miljöprövnings-förordningen (2013:251) får ej bedrivas utan tillstånd.” 
 § 3c och d: Att områdena kring vattentäkterna är utpekade som nitratkänsliga områden är en fördel för 

vattenskyddet, men det anses inte vara tillräckligt för att säkerställa dricksvattenskyddet. Nyttan av 
föreskriften överstiger uppoffringen. Lagring och spridning av naturgödsel bör enligt länsstyrelsen regleras i 
en föreskrift gällande förbud mot hantering av naturgödsel. Med hänsyn till hög riskklassning (riskklass 3) 
och svårigheterna att vid ogynnsamma väderleksförhållanden förhindra läckage av föroreningar från 
naturgödsel till vattendrag och grundvatten bedöms det inte rimligt att tillåta hantering inom de mycket 
begränsade områden som utgör primär zon. 

 § 3e: Föreskriften relaterad till djurhållning syftar till att fånga upp sådan djurhållning som idag inte 
omfattas av prövning och tillsyn enligt miljöbalken och som därför inte kommer kommunen till kännedom. 
Anmälningsplikt är den lägsta graden av prövning enligt Miljöprövningsförordning (2013:251). Enligt 2 kap. 
Jordbruk, 3 §, gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 för anläggning med stadigvarande 
djurhållning med mer än 100 djurenheter. 

 Definitioner – Markarbete: Lagt till ”Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, 
markavvattningsanläggningar och vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt.” 

 § 5c: Lagt till ”Undantag gäller för pålning och spontning ner till 1 meter under markytan.” 
 § 5d: Lagt till ”Undantag gäller för borrning ner till 1 meter under markytan.” 
 § 6a: ”Nyetablering av anläggning där värme eller kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark eller berg är 

förbjudet.”  
Dagens köldbärarvätskor består av etanol och denatureringsmedel (=kräkmedel). Etanol är lättrörligt i 
marken och svårnedbrytbart i grundvattnet. En läckande jord- eller bergvärmeanläggning kan förstöra 
vattentäkten under lång tid och bör vara förbjuden här precis som i de övriga vattenskyddsområdenas 
primära skyddszon. 

 § 6b: Tillståndsplikt för nyetablering av anläggning för uttag av vatten från mark eller berg är en rimlig 
föreskrift för att ha kontroll på riskerna för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Formuleringen är 
ändrad till ”...vatten ur jord eller berg…” 

 
 
Hälsningar 
Tony 
 
Tony Grantz 
Hydrogeolog 
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-10 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2016-000458  

Vattenskyddsområde för Öbböns grundvattentäkt 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 

och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Öbbön.  

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 

Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 

sammanställning med kommentarer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Samrådshandlingar 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Öbböns grundvattentäkt.  

Yrkanden 

Pontus Reuterbratt (SD): Ändringsyrkande gällande 5c: Undantag gäller 

för pålning och spontning ner till 2 meter under markytan samt ändring 

gällande 5d: Undantag gäller för borrning ner till 2 meter under 

markytan. 

Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) 

ändringsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 

ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

yrkandet.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för Öbböns grundvattentäkt med ändringen gällande 

5c: Undantag gäller för pålning och spontning ner till 2 meter under 

markytan samt ändring gällande 5d: Undantag gäller för borrning ner till 

2 meter under markytan.  
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  2020-01-26 Dnr:KS 2016-458

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Öbböns grundvattentäkt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för 

Öbböns grundvattentäkt, enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Öbbön.  

 

Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. Synpunkter 

inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad sammanställning med kommentarer. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Markägares rätt till ersättning prövas i domstol. Skyltar etc sätts upp av Munkedal 

Vatten AB 

Miljö 

Skydd för vattentäkter är viktigt. Vissa inskränkningar av tex markanvändning blir 

därför nödvändigt. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef  
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-20 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2019-000287  

 

Slutredovisning - investeringar 2017 och 2018 för 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en rad av investeringar 

under 2017 och 2018. Anslag, förbrukning samt avvikelse redovisas. 

Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 

 

Slutredovisning avser projekt: 

Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning 

Projekt 1204 Ombyggnation i kommunala fastigheter 

Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 

Projekt 1256 Energiåtgärder 

Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 

Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 

Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 

Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård 

Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 

Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 

Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 

Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden 

 

Ekonomi 

Investeringarna resulterar i kapitalkostnader som belastar respektive 

verksamhet som ”internhyra”.  

 

Beslutsunderlag 

SBN 2019-12-16 § 140. 

Redovisning av anslag, förbrukning samt avvikelse.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda år 2017 och 2018.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda år 2017 och 2018.  
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2019-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 140    Dnr: SBN 2019–205 
 
Slutredovisning – investeringar 2017 och 2018 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en rad av investeringar under 2017 
och 2018 efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas 
anslag, förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 
Slutredovisning avser projekt:  
 
Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 
Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 
Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  
Projekt 1204 Ombyggnation i kommunala fastigheter 
Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 
Projekt 1256 Energiåtgärder 
Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 
Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 
Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 
Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård 
Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 
Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 
Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 
Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden 
 
Ekonomi 
Investeringarna resulterar i kapitalkostnader som belastar respektive verksamhet 
som ”internhyra”. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, ekonom, 2019-11-25 
 
Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar utförda år 2017 
och 2018. 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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  2019-11-25 Dnr: SBN 2019-000205

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Slutredovisning – investeringar 2017 och 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar utförda år 2017 
och 2018. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en rad av investeringar under 2017 
och 2018 efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas 
anslag, förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 
Slutredovisning avser projekt:  

Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  

Projekt 1204 Ombyggnation i kommunala fastigheter 

Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 

Projekt 1256 Energiåtgärder 

Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 

Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 

Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 

Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård 

Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 

Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 

Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 

Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Investeringarna resulterar i kapitalkostnader som belastar respektive verksamhet 
som ”internhyra”. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 

Mats Tillander 
 
 
 

Elisabeth Johnsson 
Samhällsbyggnadschef Förvaltningsekonom 
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  Dnr: SBN 2019-000205 

 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
  
 

Slutredovisning investeringsprojekt 2017 och 2018 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2017 och 2018 genomfört en rad 
investeringar, beslutade av Kommunfullmäktige. Investeringar där utfallet 
överstiger 500 tkr redovisas här (i tkr). 
 

Utförda åtgärder 2017 
Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Anslag 2017   800 
Rörelseöverföring från 2016   250 
Förbrukat  -958 
Överskott     92 

 

Utförda åtgärder: Åtgärder utförda på Bruksvägen, Möevägen och i centrum. 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Anslag 2017  2 000 
Rörelseöverföring från 2016     350 
Förbrukat -1 427 
Överskott     923 

 

Utförda åtgärder: Anpassning för AME i hus 36. Fönsterbeställningar i hus 38 och 
39.  

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  

Anslag 2017    300  
Rörelseöverföring från 2016    250 
Förbrukat   -660 
Underskott   -110 

 

Utförda åtgärder: Kvicksilverlampor har bytts ut. Armaturer byts mot mindre 
energikrävande. Vissa trästolpar har ersatts.  

Projekt 1204, ombyggnation i kommunala fastigheter 

Anslag 2017    800 
Rörelseöverföring från 2016    960 
Förbrukat -1447 
Överskott    313 
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Utförda åtgärder: Av investeringsbudgeten togs 747 tkr till investeringsprojekt 
1106 Munkedals skolans skolgård. 400 tkr till projekt 1109 tillbyggnad av 
kunskapens hus numera Skatten. 

Projekt 1249 Köp av Dingleskolan 

Anslag 2017          0 
Rörelseöverföring från 2016          0 
Förbrukat -28 000 
Underskott -28 000 

 

Utförda åtgärder: Fastigheten köptes av Västragötalandsregionen enligt beslut KF 
160630 §51. Delar av anläggningen har sålts till Göteborgs stift, företag och 
privatpersoner. 

Projekt 1256 Energiåtgärder 

Anslag 2017  1 000  
Rörelseöverföring från 2016     240 
Förbrukat -1 153 
Överskott       87 

 

Utförda åtgärder: Byte av ventilationsaggregat i gymnastiksalen på Brukskolan. 
Fönsterbyte och belysningsstyrda armaturer på Skatten i samband med renovering. 
Byte av belysning med frånvarostyrning i klassrum på Hedekas skola och 
Munkedals skolan. 

Projekt 1260 Inventarier Dingleskolan 

Anslag 2017        0 
Rörelseöverföring från 2016        0 
Förbrukat  -1 102 
Underskott -1 102 

 

Utförda åtgärder: Maskiner, möbler etc förvärvades (enligt beslut KF 160630 §51) 
när anläggningen övertogs och används nu i utbildning och verksamhet.  

Utförda åtgärder 2018 
 
Projekt 1048 Byte av fordon och redskap Park och skog 
 
Anslag 2018  1 300 
Rörelseöverföring från 2017        0 
Förbrukat     -689 
Överskott     611 

 

Enheten har investerat i ny traktor och tillhörande kärra samt en ny 
åkergräsklippare. 
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Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Anslag 2018  2 000 
Rörelseöverföring från 2017     920 
Förbrukat -3 491 
Underskott    -571 

 

Utförda åtgärder: Verksamhetsanpassning för hus 3 hemtjänsten samt byte av 
fasad. Anpassning av Sporren hus 38 till konferenslokal, nya ytskikt. Byte av fasad 
samt nya fönster. Nytt plåttak på hus 35. 

Projekt 1099 Lekplats Hedekas skola 

Anslag 2018     377 
Rörelseöverföring från 2017     500 
Förbrukat    -859 
Överskott       18 

 

Utförda åtgärder: Ny lekutrustning samt markarbeten i form av konstgräs oh 
sten/murläggning. Ny utebelysning.  

Projekt 1106 Munkedalskolan skolgård  

Anslag 2018       0 
Rörelseöverföring från 2017   -630 
Förbrukat*    370 
Underskott   -260 

*Fastighetsenheten erhöll under 2018 ett investeringsbidrag från Boverket på 
0,588 mnkr. Anslag 2017 uppgick till 1 000 tkr, och rörelseöverföring från 2016 
930 tkr, total budget 1 930 tkr. 2017 förbrukades 2 558 tkr. 

Utförda åtgärder: Ny lekutrustning samt markarbeten i form av konstgräs oh 
sten/murläggning. Ny asfaltsbeläggning och ny utebelysning. 

Projekt 1109 Tillbyggnad kunskapens hus mm 

Anslag 2018  7 000 
Rörelseöverföring från 2017 -3 030 
Förbrukat  2 947 
Överskott  1 023 

 

Utförda åtgärder: Verksamhetsanpassning för rehab, öppna förskolan och 
resursteamet samt den externa hyresgästen bvc. 

Projekt 1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 

Anslag 2018  3 586 
Rörelseöverföring från 2017     310 
Förbrukat -1 500 
Överskott  2 396 
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Utförda åtgärder: Lekutrustning samt markarbeten för anpassning för 
förskoleverksamhet, Lilla Foss Herrgård (Herrgårdens förskola). 
Verksamhetsanpassning för löneenheten på UM hus 6.  

Projekt 1218 Gång- och cykelväg Skolvägen 

Anslag 2018   1 000 
Rörelseöverföring från 2017          0 
Förbrukat   -1 713 
Underskott     -713 

 

Utförda åtgärder: Skolvägen har byggts om och trafiksäkerheten har förbättrats. 
Projektet tidigarelades då det skulle ha utförts vid renoveringen av Munkedals 
skolan.  

Projekt 1269 Utbyggnad bostadsområde Tegelverket 

Anslag 2018     1 000 
Rörelseöverföring från 2017     2 260 
Förbrukat    -3 449 
Underskott       -188 

 

Utförda åtgärder: Vägar, VA med mera har byggts ut och 24 byggrätter har blivit 
möjliga att bebygga. VA avgift för samtliga tomter har erlagts.  

Projekt 1282 Ombyggnation kök Kungshöjden 

Anslag 2018    5 350 
Rörelseöverföring från 2017    2 260  
Förbrukat   -3 448 
Underskott      -310 

 

Utförda åtgärder: Nytt tillagningskök samt tillbyggnad av personalutrymme, samt 
nya ytskikt av befintliga avdelningar.  

 
 
 
 
Mats Tillander   Elisabeth L Johnsson  
Förvaltningschef    Ekonom 
Samhällsbyggnad 
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§ 197 Dnr 2019-000158  

 

Medborgarförslag - Utbyggnad av cykelväg från 
Svarteborg till Hällevadsholm 
 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Nydahl, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att en gc-väg 

byggs mellan Svarteborg och Hällevadsholm för att förbättra 

trafiksäkerheten. 

Ett liknande medborgarförslag lämnades in under 2018. Då föreslogs en 

gc-väg mellan Svarteborg och kommungränsen mot Tanum, vid 

Alnässjön. Med anledning av bl a detta medborgarförslag pågår 

utredningar om olika alternativa gc-vägar mellan Svarteborg och 

Tanumsgränsen.  

Det undersöks också möjligheten att förlänga den cykelväg som går från 

Skåne och Halland till Norge och då är även denna sträcka intressant. 

 

Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-

vägar. Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och 

Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och 

Trafikverket tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen 

för att allmänt förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 

(2020?). Trafikverket byggde (2017) om genomfarten i Hällevadsholm så 

att en rejäl förbättring av trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder 

förutsättningarna för att anlägga en GC-väg ut till Gårvik. 

Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av 

GC-vägar. Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl 

trafikerade stråk. 

Möjligheten att söka statsbidrag undersöks i varje ärende. 

En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett 

samarbete med såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen 

är Trafikverkets och kommungränsen mot Tanum går i anslutning till 

sjön. Denna sträcka tillhör dock inte de mest prioriterade.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2019-10-25 § 126 

Medborgarförslag 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.   

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
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§ 126    Dnr: SBN 2019-179 
 
Medborgarförslag – GC-väg mellan Svarteborg och Hällevadsholm 
Lena Nydahl, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att en gc-väg byggs 
mellan Svarteborg och Hällevadsholm för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Ett liknande medborgarförslag lämnades in under 2018. Då föreslogs en gc-väg 
mellan Svarteborg och kommungränsen mot Tanum, vid Alnässjön. Med anledning 
av bl a detta medborgarförslag pågår utredningar om olika alternativa gc-vägar 
mellan Svarteborg och Tanumsgränsen. Det undersöks också möjligheten att 
förlänga den cykelväg som går från Skåne och Halland till Norge och då är även 
denna sträcka intressant.  
 
Munkedals kommun och Trafikverket satsar en del på utbyggnad av GC-vägar. 
Kommunen har byggt GC-banor i anslutning till Munkedals- och 
Kungsmarksskolorna för att säkra skolvägar (2018). Kommunen och Trafikverket 
tillsammans kommer att anlägga GC-bana längs Stalevägen för att allmänt 
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (2020?). Trafikverket byggde 
(2017) om genomfarten i Hällevadsholm så att en rejäl förbättring av 
trafiksäkerheten erhölls. Kommunen utreder förutsättningarna för att anlägga en 
GC-väg ut till Gårvik. 
 
Munkedals kommun kommer att fortsätta satsningen på utbyggnad av GC-vägar. 
Principen är att det i första hand satsas på skolvägar och väl trafikerade stråk. 
Möjligheten att söka statsbidrag undersöks i varje ärende. 
 
En eventuell utbyggnad mot och förbi Alnässjön förutsätter ett samarbete med 
såväl Trafikverket som Tanums kommun eftersom vägen är Trafikverkets och 
kommungränsen mot Tanum går i anslutning till sjön. Denna sträcka tillhör dock 
inte de mest prioriterade. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, enhetschef plan, bygg och mark, 2019-
10-12 
Medborgarförslag, 2019-07-03 
Beslut Kommunfullmäktige, 2019-09-23 
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 
 
 
Expedieras 
Akten 
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§ 21 Dnr 2019-000193  

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om 
införande av ett gruppledararvode och avskaffande av 

oppositionsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Joachim Isenheim (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 

ska införa ett gruppledararvode motsvarande 6 procent av 

kommunalrådets månadsarvode. Vidare föreslås att rollen som 

oppositionsråd avskaffas och att andra vice ordförande arvoderas efter 

samma princip som i andra nämnder. 

Totalsumma av motionärens förslag är 336 532 kr per år. (Detta 

beräknas utifrån kända kostnader. Det kan tillkomma kostnader för 

förlorad arbetsinkomst, ytterligare mötesarvoden osv.) 

Dagens arvodeskostnader är 307 800 kr per år.  

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är oppositionsrådets roll att: 

leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition, 

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för 

oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor, 

Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med 

myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte 

kommunstyrelsen bestämt annat.” 

 

Att ta bort rollen som oppositionsråd kräver att det inom oppositionen 

finns en väl fungerande fördelning mellan gruppledarna för ledning och 

samordning av information samt för representationen. 

Vid bifall av motionen krävs revidering i kommunstyrelsens reglemente 

samt av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Underlag med uträkningar. 

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP).  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 

Jäv 

Liza Kettil (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet. 
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Forts § 21 

Yrkanden 

Jenny Jansson (S) och Göran Nyberg (L): Avslag. 

 

Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till motionen.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jenny Janssons (S) med fleras yrkande 

och Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Jenny Janssons (S) med fleras yrkande.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Hans-Joachim Isenheim (MP)  
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Dnr: KS 2019-000193 

  

Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om 

införande av ett gruppledararvode samt att ta bort 

oppositionsrådet. 

Förslag till beslut 

Ärendet lämnas utan förslag till beslut.    

Sammanfattning 

Hans-Joachim Isenheim (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska införa 

ett gruppledararvode motsvarande 6 procent av kommunalrådets månadsarvode. 

Vidare föreslås att rollen som oppositionsråd avskaffas och att andra vice 

ordförande arvoderas efter samma princip som i andra nämnder. 

 

Totalsumma av motionärens förslag är 336 532 kr per år. (Detta beräknas utifrån 

kända kostnader. Det kan tillkomma kostnader för förlorad arbetsinkomst, 

ytterligare mötesarvoden osv.) 

 

Dagens arvodeskostnader är 307 800 kr per år.  

 

(Uträkningar finns i bilaga 1). 

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är oppositionsrådets roll att: 

 leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för 

oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor, 

 Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med 

myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte 

kommunstyrelsen bestämt annat.” 

 

Att ta bort rollen som oppositionsråd kräver att det inom oppositionen finns en väl 

fungerande fördelning mellan gruppledarna för ledning och samordning av 

information samt för representationen. 

 

Vid bifall av motionen krävs revidering i kommunstyrelsens reglemente samt av 

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.   
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KS 2019-000193 
Sida 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Vid ett bifall av motionen blir kostnaderna för arvoden något högre än tidigare. Det 

kan tillkomma kostnader som inte tagits in till beräkningarna ovan. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

Beslutet expedieras till: 

Gruppledare (vid bifall) 

Kommunstyrelsens presidium (vid bifall) 

Löneenheten (vid bifall) 

Kommunsekreterare (vid bifall) 

Slutarkiv (vid avslag) 
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 2019-10-21 Dnr: KS 2019-193

   

 
  

  

 

Bilaga 1 

PM – Uträkningar för införande av gruppledararvode och 

avskaffande av oppositionsråd. 
 

Hans-Joachim Isenheim (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska införa ett 

gruppledararvode motsvarande 6 procent av kommunalrådets månadsarvode. Vidare 

föreslås att rollen som oppositionsråd avskaffas och att andra vice ordförande arvoderas 

efter samma princip som i andra nämnder. 

 

Uträkningar  

Uträkningarna nedan är baserade på arvode för riksdagsledamot 2019-11-01 samt 

Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals kommun. 

 

Gruppledararvode på 6 % av kommunalrådets månadsarvode. 

6% av 51 300 kr är 30 78 kr/mån (36 936 kr/år). 

 

I Munkedals kommun finns 8 st gruppledare. Enligt gällande bestämmelser kan ingen 

förtroendevald få ut mer i arvode än 100% av kommunalrådets månadsarvode per 

månad. Av dessa 8 gruppledare finns kommunalrådet som därmed inte kan få 

ytterligare arvode. 3078 kr * 7 gruppledare är 21 546 kr (258 552 kr/år). 

 

Motionären föreslår vidare att oppositionsrådet avskaffas och att kommunstyrelsens 

andra vice ordförande istället arvoderas efter samma princip som andra vice ordförande 

i nämnderna. 

 

Andra vice ordförande i nämnderna har ett arvode på 10% av kommunalrådets 

månadsarvode. Det motsvarar 5130 kr/månad (61 560 kr/år). 

 

Oppositionsrådet har idag ett arvode på 50 % av kommunalrådets månadsarvode. Det 

motsvarar 25 650 kr/månad (307 800 kr/år). 

 

Enligt arvodesreglerna § 8 har förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller 

på minst 40% av heltid rätt till årsarvode. 

Enligt § 9 har förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid rätt 

till begränsat arvode. 

 

De som omfattas av § 8 är kommunalråd, oppositionsråd, socialråd, 

samhällsbyggnadsråd och skolråd. Dessa har enligt bestämmelsernas bilaga 1, § 8 inte 

rätt till sammanträdesarvoden. Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra 

uppdraget. 

 

De som omfattas av § 9 är de förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 

40% av heltid. I bestämmelsernas bilaga 1, § 9 framgår att förtroendevald som erhåller 

begränsat arvode även ska erhålla arvode för sammanträden, förrättningsarvode mm 

samt kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Enligt motionärens förslag kommer gruppledare och kommunstyrelsens andre vice 

ordförande enligt gällande regler, förutom det begränsade årsarvodet, även erhålla 
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sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Räknat på 10 

sammanträden (heldagsarvode) per år samt 10 beredningsmöten (halvdagsarvode) blir 

summan 16 420 kr per år.  

Här tillkommer även kostnader för andra arvodesberättigade möten och förrättningar 

dit kommunstyrelsens andra vice ordförande är vald, men är inte här beräknade. 

Tillkommer gör även ersättning för förlorad arbetsinkomst, men summan för det är 

okänd. 

 

Minsta totalsumma av motionärens förslag: 258 552 kr + 61 560 kr + 16 420  

= 336 532 kr per år. 

 

Att jämföra med dagens arvodeskostnader: 307 800 kr per år. 

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente är oppositionsrådets roll att: 

 leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för 

oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor, 

 Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med 

myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte 

kommunstyrelsen bestämt annat. 

 

Att ta bort rollen som oppositionsråd kräver att det inom oppositionen finns en väl 

fungerande fördelning mellan gruppledarna för ledning och samordning av information 

samt för representationen. 

 

Vid bifall av motionen krävs revidering i kommunstyrelsens reglemente samt av Regler 

för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 

 

 

 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 13 Dnr 2019-000211  

 

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om 
detaljplanarbetet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion att detaljplaner utformas så att 

det finns flexibilitet i tomtstorlek mm samt att 

samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag på principer/ramverk för 

byggande i Munkedals kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden, och byggnadsnämnden under förra 

valperioden, har haft inriktningen att minska detaljstyrningen i 

kommunens detaljplaner. Vissa äldre planer med ”onödiga” regleringar 

har ändrats och förenklats. 

I pågående detaljplaneläggning eftersträvar kommunen generösa 

byggrätter för både bostads-och komplementbyggnader. Takvinklar och 

färgsättning bör vara tillåtande och möjligheter att stycka/reglera ihop 

tomter ska finnas där det är lämpligt. 

Detaljplanen är en trygghet för boende i ett område så att t ex. utsikt 

och formspråk bevaras. Framtagande av planlagd mark i anslutning till 

befintliga bostadsområden sker idag med befintlig bebyggelse i 

beaktande. 

Munkedals kommun har haft principen att kostnaden för mark, 

planläggning, utbyggnad av gata, belysning, lekplats mm samt 

förrättningar tas ut via tomtpriset. När 90–95% av tomterna i ett 

område är sålda ska kostnaderna vara betalda. Eftersom antal 

tomter/tomtstorlek står i förhållande till tomtpriset är storlek på tomter 

av betydelse för möjligheten att sälja. Tomtstorleken i kommunens 

senast framtagna detaljplaner är väl tilltagen, ca 1200m². Tomter 

anpassas i möjligaste mån efter lokala betingelser.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att generella riktlinjer för 

framtagande av bostadsplaner riskerar att bli ett begränsande dokument 

då utformning av bebyggelse bör ske efter varje plans unika 

förutsättningar. Förvaltningen anser att motionärens önskan om 

flexibilitet tillämpas i pågående planarbete. Det är skillnad på hur tomter 

för bostäder och verksamheter hanteras i detaljplaner. Tomterna för 

bostäder fastighetsbildas i samband med utbyggnaden av gata etc. 

medan verksamhetsfastigheterna oftast bildas efter önskemål från det 

köpande företaget.  

Det innebär att försäljningsprocessen för verksamheter blir mer utdragen 

och mer kostsam.  

 

Beslutsunderlag 

SBN 2019-12-16 § 142 

Motion från Karin Blomstrand (L)  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Forts § 13 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Kommunstyrelsens förslag beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

9 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2019-12-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 142    Dnr: SBN 2019–198 
 
Motion – detaljplanearbetet 
Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion att detaljplaner utformas så att det finns 
flexibilitet i tomtstorlek mm samt att samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag 
på principer/ramverk för byggande i Munkedals kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, och byggnadsnämnden under förra valperioden, har 
haft inriktningen att minska detaljstyrningen i kommunens detaljplaner. Vissa äldre 
planer med ”onödiga” regleringar har ändrats och förenklats.  
I pågående detaljplaneläggning eftersträvar kommunen generösa byggrätter för 
både bostads-och komplementbyggnader. Takvinklar och färgsättning bör vara 
tillåtande och möjligheter att stycka/reglera ihop tomter ska finnas där det är 
lämpligt.  
Detaljplanen är en trygghet för boende i ett område så att t ex. utsikt och 
formspråk bevaras. Framtagande av planlagd mark i anslutning till befintliga 
bostadsområden sker idag med befintlig bebyggelse i beaktande. 
Munkedals kommun har haft principen att kostnaden för mark, planläggning, 
utbyggnad av gata, belysning, lekplats mm samt förrättningar tas ut via tomtpriset. 
När 90–95% av tomterna i ett område är sålda ska kostnaderna vara betalda. 
Eftersom antal tomter/tomtstorlek står i förhållande till tomtpriset är storlek på 
tomter av betydelse för möjligheten att sälja. Tomtstorleken i kommunens senast 
framtagna detaljplaner är väl tilltagen, ca 1200m2. Tomter anpassas i möjligaste 
mån efter lokala betingelser.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att generella riktlinjer för framtagande av 
bostadsplaner riskerar att bli ett begränsande dokument då utformning av 
bebyggelse bör ske efter varje plans unika förutsättningar. Förvaltningen anser att 
motionärens önskan om flexibilitet tillämpas i pågående planarbete.   
 
Det är skillnad på hur tomter för bostäder och verksamheter hanteras i 
detaljplaner. Tomterna för bostäder fastighetsbildas i samband med utbyggnaden 
av gata etc medan verksamhetsfastigheterna oftast bildas efter önskemål från det 
köpande företaget. Det innebär att försäljningsprocessen för verksamheter blir mer 
utdragen och mer kostsam. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef, 2019-11-19 
Motion, Karin Blomstrand, 2019-10-02 
Beslut Kommunfullmäktige, 2019-10-28  
 
Förslag till beslut 
 
 

 Kommunfullmäktige anser motionen besvarad 
 
 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2020-000003  

Kommunalt partistöd 2020 för Miljöpartiet samt 
godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 

kr. 

Miljöpartiet inkom 2020-01-03 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 

särskilt utsedd granskare.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2019.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 825 kr 

Totalt: 23 650 kr.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Miljöpartiet i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 825 kr 

Totalt: 23 650 kr.    
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Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Miljöpartiet samt 

godkännande av redovisning för kommunalt partistöd 

2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet Munkedals redovisning för 

kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Miljöpartiet i 

Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 1 x 11 825 kr 

Totalt: 23 650 kr.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Miljöpartiet inkom 2020-01-03 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Miljöpartiet i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-3 

Slutarkiv för KS 2019-34 
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§ 23 Dnr 2020-000015  

Kommunalt partistöd 2020 för Sverigedemokraterna 
samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 

och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 

prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 

av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 

kr. 

Sverigedemokraterna inkom 2020-01-13 med redovisning för kommunalt 

partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är 

undertecknad av en särskilt utsedd granskare    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2019.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i 

Munkedals redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 825 kr (106 425 kr) 

Totalt: 118 250 kr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i 

Munkedals redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 825 kr (106 425 kr) 

Totalt: 118 250 kr 
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Handläggare: 

Linda Ökvist 

Kommunsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Kommunalt partistöd 2020 för Sverigedemokraterna 

samt godkännande av redovisning för kommunalt 

partistöd 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Sverigedemokraterna i Munkedals 

redovisning för kommunalt partistöd 2019. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 

Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande: 

Grundstöd: 11 825 kr 

Mandatstöd: 9 x 11 825 kr (106 425 kr) 

Totalt: 118 250 kr 

    

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat 

stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

 

Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti 

och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och 

år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 

 

Sverigedemokraterna inkom 2020-01-13 med redovisning för kommunalt partistöd. 

Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 

utsedd granskare    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 

 

Beslutet expedieras till: 

Sverigedemokraterna i Munkedal 

Kommunsekreterare för utbetalning 

Akten för KS 2020-15 

Slutarkiv för KS 2019-14 
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§ 2 Dnr 2018-000447  

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Jacobsson (L) inkom 2019-12-05 med en avsägelse gällande 

samtliga politiska uppdrag i Munkedals kommun. 

 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i Fosserska vägfondens 

styrelse, ersättare i Jävsnämnden, ersättare i Valnämnden samt 

ersättare i Välfärdsnämnden. 

 

Johnny Ernflykt (M) inkom 2020-01-27 med en avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ordförande i Välfärdsnämnden och välfärdsnämndens 

myndighetsutskott. 

 

Kommunfullmäktige har att förrätta val gällande ordförande i 

Välfärdsnämnden. 

    

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Björn Jacobsson (L) 

Avsägelse från Johnny Ernflykt (M) 

 

Yrkanden 

Karin Blomstrand (L): Föreslår Johan Magnusson (L) som ledamot i 

Fosserska vägfondens styrelse , Bertil Falk (L) som ersättare i 

Jävsnämnden, Thomas Högberg (L) som ersättare i Valnämnden och 

Karin Blomstrand (L) som ersättare i välfärdsnämnden. 

 

Jan Hognert (M): Ulla Gustafsson (M) som ordförande i 

Välfärdsnämnden.    
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Forts § 2  

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Johan 

Magnusson (L) som ledamot i Fosserska vägfondens styrelse. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Bertil 

Falk (L) som ersättare i Jävsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Thomas 

Högberg (L) som ersättare i Valnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Björn Jacobsson (L) välja Karin 

Blomstrand (L) som ersättare i Välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Johnny Ernflykt (M) välja Ulla 

Gustafsson (M) som ordförande i Välfärdsnämnden.    
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Från: Maria Ström för Munkedal Kommun 
Skickat: den 5 december 2019 15:17 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Avsägning kommunala uppdrag 
 
 
 

Från: Fam. Jacobsson <jacobsson.a@telia.com>  
Skickat: den 5 december 2019 14:53 
Till: Munkedal Kommun <kommun@munkedal.se> 
Ämne: Avsägning kommunala uppdrag 
 

49 03 21- 9337 
Björn Jacobson 
  
  
  
Härmed avsäger jag mig alla mina kommunala uppdrag pga av sjukdom. 
  
Munkedal 2019 12 05 
Björn Jacobson 
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Från: Linda Ökvist 
Skickat: den 3 februari 2020 11:08 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: VFN 
 
För registrering, Karin handläggare. 
 

Från: Johnny Ernflykt <Johnny.Ernflykt@munkedal.se>  
Skickat: den 3 februari 2020 10:53 
Till: Linda Ökvist <Linda.okvist@munkedal.se> 
Ämne: VFN 
 
Hej, 
 
Vill skicka ett skriftligt förtydligande ang. min avsägelse som ordförande i både nämnden och utskottet.  
Det framgick inte helt tydligt att jag även avser att lämna min ordinarie plats i nämnden till förmån för en 
ny person att väljas in.  
 
Ursäktar mig om det var otydligt och folk kunde missuppfatta mitt förra brev.  
 
Med vänlig hälsning, 
Johnny Ernflykt 

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  
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