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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 10 februari 2020 

kl 09:00 – 14.30. 

Beslutande Ledamöter 

Jan Hognert (M), Ordförande 

Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande §§ 15-27 

Karin Blomstrand (L) för Göran Nyberg (L) §§ 28-29 

Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 

Pia Hässlebräcke (S) för Liza Kettil (S) § 21 

Christoffer Rungberg (M) för Ausra Karlsson (M) 

Christoffer Wallin (SD) 

Pontus Reuterbratt (SD) 

Louise Skaarnes (SD) 

Rolf Berg (S) 

Jenny Jansson (S) 

Carina Thorstensson (C) 

Rolf Jacobsson (KD) 

Hans-Joachim Isenheim (MP) för Rolf Jacobsson (KD) § 21 

 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

Mathias Johansson (SD) 

Sten-Ove Niklasson (S) 

Yvonne Martinsson (S) 

 

Utsedd att Justerare Carina Thorstensson (C) 

  

Justeringens plats 

och tid Digital justering, 2020-02-13, kl. 10.00 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital justering. Paragrafer §§ 15-29 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 

 

Digital justering. 

 

 Jan Hognert  

 Justerare 

 

Digital justering. 

 

 Carina Thorstensson (C)  
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§ 15 Dnr 2020-000002  

Förändring av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärende: Initiativärende från Göran Nyberg (L) gällande 

beslutsinstans för detaljplaner.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg enligt 

ovan.  
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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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§ 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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§ 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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§ 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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§ 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 
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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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§ 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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§ 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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§ 24 Dnr 2019-000276  

Riktlinjer för hot och våld 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen saknar idag en central riktlinje för hur arbetet med hot och 

våld ska bedrivas. Frågor som exempelvis vem som äger rätt att beställa 

in väktartjänster och om fastighetsägaren/lokalansvarig ska informeras 

är i stora drag delvis oreglerad i styrdokument.  

Av bland annat ovanstående skäl har nu en central riktlinje för hot och 

våld arbetats fram av kommunens Säkerhetsstrateg tillsammans med 

HR. Tanken är att riktlinjen och arbetet med hot och våld är en del av 

det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet och mer specifika 

rutiner. Riktlinjen utgör således en form av grov vägledning för vad varje 

förvaltning och enhet minst måste beakta i sina egna mer specifika 

planer och/eller rutiner för hot och våld. Det ska noteras att riktlinjen 

detaljreglerar således inte arbetet, utan lyfter upp de faktorer/kriterier 

som generellt är viktiga i arbetet med hot och våld ur ett holistiskt 

perspektiv.         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Förslag till riktlinjer för hot och våld.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen riktlinje för hot och våld      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen riktlinje för hot och våld    

 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningar 

Personalchef och HR 

Säkerhetsstrateg 
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§ 25 Dnr 2020-000035  

Plan lokal informations och samordningsfunktion 

Sammanfattning av ärendet 

I den senaste överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och 

regioner (SKR), framgår krav på att kommuner ska ha och kunna stå 

värd för en informations och samordningsfunktion (ISF). ISF är en metod 

i krishanteringsarbetet för att på ett standardiserat sätt med en tillfälligt 

sammansatt aktörsgemensam funktion (ISF aktörerna) inom det 

geografiska området eller Regionalt, sluta överenskommelser om 

inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller 

på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om 

hur en samhällsstörning ska hanteras.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Förslag till Plan för lokal ISF.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Planen för Lokal Informations- och 

samordningsfunktion.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Planen för Lokal Informations- och 

samordningsfunktion.    

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 
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§ 26 Dnr 2020-000045  

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsens 

förvaltningar 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arkivlagen (1990:782) och av kommunfullmäktige antaget 

arkivreglemente 1995-11-29 § 78 ska varje myndighet upprätta en plan 

som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras i en 

dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen redovisar de handlingar som återfinns hos 

myndigheten. Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett verktyg för 

alla som hanterar handlingar hos myndigheten och ger också information 

till allmänheten som vill ta del av förvaltningens allmänna handlingar. 

 

Med anledning av att ärendehanteringssystemet Ciceron under hösten 

2020 ska anslutas till E-arkivet behövs ny dokumenthanteringsplan med 

tillhörande klassificeringsstruktur.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse. 

Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad 

dokumenthanteringsplan med tillhörande klassificeringsstruktur för 

kommunstyrelsens förvaltning.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad 

dokumenthanteringsplan med tillhörande klassificeringsstruktur för 

kommunstyrelsens förvaltning.    

 

Beslutet skickas till 

Registratorer 
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§ 27 Dnr 2020-000063  

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna, 

gällande beslutsinstans för detaljplaner. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) lyfter frågan om revidering av reglementet för 

samhällsbyggnadsnämnden i syfte att se över beslutsinstans för 

detaljplaner i kommunen. En översyn av beloppsgränser för försäljning 

av verksamhetsfastigheter samt försäljning av kommunal egendom bör 

också ses över.  

Yrkanden 

Göran Nyberg (L): att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag 

för revidering och att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 

för yttrande.  

 

Propositionsordning 

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

att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

underlag för revidering och att remittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Samhällsbyggnadschefen 
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§ 28 Dnr 2020-000006  

Information / rapporter från förtroendevalda 

Sammanfattning av ärendet 

Liza Kettil (S) rapporterar från möten som delgetts kommunstyrelsen via 

lista i handlingarna. 

Jan Hognert (M) rapporterar från Styra- och ledakonferensen, 

Folkhälsorådet, möte med politiker från Sotenäs kommun, utbildning 

med Axel Danielsson samt besök från Nordbergska stiftelsen.  

Beslutsunderlag 

Rapport från möten - Liza Kettil (S).  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 29 Dnr 2020-000010  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichefen ger en preliminär rapport från bokslut för Munkedals 

kommun, vilket visar på ett resultat på 29 mnkr (budgeterat resultat 13 

mnkr). Vidare informeras om kommande utmaningar samt investeringar 

framåt. 

Dialog inför framtagande av ombudsinstruktioner. 

 

Reflektioner från utbildning samt dialog kring: 

- Gemensamma presidieträffar, fullmäktiges presidium har initiativet. 

- Behov av ett förtydligande av reglementet för kommunstyrelsen. 

 

Kommande dialogdagar/internat för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen beslutar att ha internat den 20-21 april, 2020 och ger 

förvaltningen i uppdrag att ordna dagarna. 
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