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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 11 oktober 2017, kl. 09.00-17.30 
 

Beslutande Karl-Anders Andersson (C) ordförande, Jäv § 125. 
 Regina Johansson (S) för Karl-Anders Andersson (C) § 125 

Liza Kettil (S) för Åsa Karlsson (S)  
Rolf Berg (S) 

 Maria Sundell (S) 
 Pia Hässlebräcke (S) för Jenny Jansson (S)  

Lars-Göran Sunesson (C) 
 Birgitta Karlsson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) Närvarande under föredragning § 124, §§ 126-127 samt vid 

beslut § 125. 
Regina Johansson (S) för Hans-Joachim Isenheim (MP) §§ 124, 126-145 

 Ann-Sofie Alm (M) Ordförande § 125 
Malin Östman (M) 
Karin Blomstrand (L) för Camilla Espenkrona (M) 
Rolf Jacobsson (KD) avstår § 125 
Ove Göransson (V) för Rolf Jacobsson (KD) § 125 
Håkan Berg (V) Närvarande under föredragning §§ 124-134 
Heikki Klaavuniemi (SD) 
Matheus Enholm (SD) Närvarande under föredragning §§ 124-125 
Christoffer Wallin (SD) för Matheus Enholm (SD) §§ 126-145 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ove Göransson (V) ej tjänstgörande ersättare § 124, §§ 126-145 

  
Utses att justera 
 

Heikki Klaavuniemi (SD) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum fredagen den 13 oktober, kl. 08.00 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 124-145 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Karl-Anders Andersson (C) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Heikki Klaavuniemi (SD) 

   
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ och sammanträdesdatum   Kommunstyrelsen 2017-10-11 

Protokollet anslaget under 
tiden 

  2017-10-16 – 2017-11-07 

Förvaringsplats för protokollet   Administrativa enheten 

Underskrift 

……………………………………………………… 
Linda Ökvist 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 11 oktober 2017 
 

Beslutande Ann-Sofie Alm (M) Ordförande § 125 
 Regina Johansson (S) för Karl-Anders Andersson (C) Jäv § 125 
 Liza Kettil (S) för Åsa Karlsson (S) 
 Rolf Berg (S)  

Maria Sundell (S) 
 Pia Hässlebräcke (S) för Jenny Jansson (S) 
 Lars-Göran Sunesson (C)  

Birgitta Karlsson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 Malin Östman (M) 

Karin Blomstrand (L) för Camilla Espenkrona (M) 
Ove Göransson (V) för Rolf Jacobsson (KD) Avstår 
Håkan Berg (V) 
Heikki Klaavuniemi (SD) 
Matheus Enholm (SD) 
 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 

  
Utses att justera 
 

Heikki Klaavuniemi (SD) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum onsdagen den 11 oktober, kl. 12.00 
Justeringen avser enbart § 125. 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragraf 125 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Ann-Sofie Alm (M) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Heikki Klaavuniemi (SD) 

   
 

ANSLAG/BEVIS 
Paragrafen är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ och sammanträdesdatum   Kommunstyrelsen 2017-10-11, § 125 

Protokollet anslaget under 
tiden 

  2017-10-13 – 2017-11-06 

Förvaringsplats för protokollet   Administrativa enheten 

Underskrift 

……………………………………………………… 
Linda Ökvist 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 124  
 
Information 
 
Information från Nordiska folkhälsokonferensen. 
 
Information om verksamheten på Samordningsförbundet Väst. 
 
Information om verksamheten på sektor stöd. 
 
Information från kommunchefen om arbetet med näringslivsrådet, tidsplan för 
arbete med ny politisk organisation samt om vad som är på gång i 
verksamheten. 
 
Information från myndighetsutskottet. 
 
Information från Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Information från förtroendevaldas uppdrag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar informationen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 125 
 
Tingsrättens begäran om yttrande angående överflyttande av vårdnad 
om barn 
 
Sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 
Beredning 
 
1:e socialsekreterarens yttrande 2017-09-28 
Tingsrättens föreläggande 2017-09-14 
Skrivelse: Sekretess enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-12 § 48 
 
Jäv 
 
Karl-Anders Andersson (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet utan lämnar lokalen. 
 
Protokollsanteckning 
 
Rolf Jacobsson (KD) avstår från att delta i handläggningen och lämnar lokalen. 
 
Kommunstyrelsens myndighetsutskotts förslag till beslut 
 
* Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet i sin helhet och sänder det 

vidare till Uddevalla Tingsrätt enligt föreläggande. 
 
* Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beslut 
 
* Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet i sin helhet och sänder det 

vidare till Uddevalla Tingsrätt enligt föreläggande. 
 
* Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Expedieras 
1:e socialsekreterare för vidare befordran till: 
Uddevalla Tingsrätt 
Akt IFO  
 
 
Paragrafen är sekretessmarkerad enligt 26 kap. 1 § Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).  
 
Originalprotokoll finns på kommunhuset Forum, administrativa enheten. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 126   Dnr KS 2017-261 
 
Kommunstyrelsens delårsbokslut augusti 2017 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för andra tertialet är uppdelad per sektor där 
verksamheterna separat redovisar ekonomisk sammanställning med årsprognos 
samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
 
Utfallet för investeringar jan-aug uppgår till 35,89 mnkr. Årsprognosen är att 
57,74 mnkr av den totala investeringsramen på 59,0 mnkr kommer förbrukas. 

 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till +10,64 mnkr och 
årsprognosen visar på ett positivt resultat om +5,09 mnkr.  

 
Resultat 
Resultatet för kommunstyrelsen landar på mnkr +10,64 per augusti 
månad. En förbättring med 2,07 mnkr i jämförelse med delårsbokslut april. 
Prognosen för året är nedjusterad med -1,34 mnkr från delåret per april 
och beräknas till +5,09 mnkr.  
 
Nettokostnaden har ökat från 350,29 mnkr (år 2016) till 367,39 mnkr (år 
2017) en ökning med 17,10 mnkr. Sektor Omsorg står för den största 
nettokostnadsavvikelsen med 16,29 mnkr. Orsaken är att intäkter från 
Migrationsverket minskat med -20,26 mnkr i jämförelse med samma 
period föregående år. Kostnaderna har minskat med 3,98 mnkr. Individ 
och familjeomsorgen inte har lyckat sänka sina kostnader för att få budget 
i balans. 
 
Då kostnaderna inte sänkts i samma takt som intäkterna är det därför 
väsentligt att fortsätta genomföra de åtgärder som är beslutade för att 
hålla ekonomin i balans. 
 
Investering 
Av det totala investeringsanslaget på 59,00 mnkr har det utnyttjats 35,89 mnkr 
under perioden. Prognosen beräknas till att 57,74 mnkr kommer förbrukas. 
Förvärv av Munkedals Utvecklingscentrum har skett utanför investeringsbudget 
om 28 mnkr. Totalt sett inom beviljad investeringsbudget. 
 
Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Totalt har 29 resultatmål (delmål) antagits för 2016-2017. För 
2017 visar resultatmålen på en varierad måluppfyllelse. En överhängande del av 
målen är delvis uppfyllda. Åtta av målen uppfylls inte alls.  
 
Viktiga händelser  
Implementering av ny resursfördelningsmodell pågår i årets budgetprocess. Ny 
inköpsmodell med ett antal utbildningstillfällen under året. Med start slutet av 
maj. Rekrytering av kommunikatör samt näringslivsutvecklare har slutförts. 
Under året har ekonomienheten haft hög personalrörlighet på tre befattningar  
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 126 
 
(ekonom, redovisningsekonom samt ekonomichef). Administrativa enheten 
pågår arbete med den nya hemsidan som har publicerats under juni. 
Arbetena med 28 nya tomter på Tegelverket har påbörjats. Uppstart av 
projektet måltidspedagogik inom förskolan är gjort under juni månad och 
fortlöper. Samarbetet inom mat och miljö tillsammans med våra 
samverkanskommuner Lysekil och Sotenäs utvecklas.  
Upphandling av skolskjuts inför ny avtalsperiod från och med hösten 2018 är 
klar. Munkedals utvecklingscentrum invigdes den 22 april. Under perioden har 
"Vision Dingle" utvecklats efter hand enligt upprättade planer. Kunskapens Hus 
har ingått i två olika projekt som har anknytning kring integration. Nya rektorer 
har anställts i Svarteborg och Hedekas samt ny förskolechef för Önnebacka. Tv 
förskoleavdelningar har upprättats, en i Dingle och en i centrala Munkedal.  
 
IFO har under året haft stor personalomsättning. Allégårdens ombyggnad 
planeras. Sammanslagning av hemtjänsten i Dingle och Hällevadsholm 
förbereds. Ett HVB-hem har lagts ner då underlaget drastiskt förändrats. 
Migrationsverkets förändrade ersättningsvillkor påverkar sektorns prognoser 
kraftigt. Sektorn har svårt att möta upp mot de förändrade intäkterna. 
 
Utmaningar framåt 
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i 
balans. Fortsätta arbetet med åtgärdsplan och genomförande av de strategiska 
beslut som fattats avseende äldreomsorg. 
 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-13 samt Kommunstyrelsens 
delårsrapport augusti 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 143 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas 

effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V) 
och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas 

effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 
 
 Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 126 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 127   Dnr KS 2017-334 
 
Munkedals kommuns delårsbokslut augusti 2017 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 41,6 mnkr för perioden januari-
augusti 2017. Helårsprognosen för kommunen 2017 uppgår till 62,6 mnkr vilket 
är 50,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Överskottet 
beror i huvudsak på vinst vid försäljning av fastigheter, förfogandeposter och 
överskott på finansiella poster.  

Drift 
Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på 10,6 mnkr för perioden 
januari-augusti. För helåret är prognosen 5,6 mnkr, varav 5,0 mnkr är medel till 
kommunstyrelsens förfogande. Under hösten 2016 antogs ett åtgärdsprogram 
inom kommunstyrelsen som beräkna ge minskade kostnader om 9,2 mnkr.  
Skatteprognosen för 2017 är positiv och visar på ett överskott på 2,5 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 40,8 mnkr. Dessa poster 
består av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande, överskott på 
kapitalkostnader samt överskott på reavinst. 
Balansräkningen har förbättrats under året genom att skulderna minskat och det 
egna kapitalet förstärkts.  

Investeringar 
Under perioden jan-aug har det investerats för 36,1 mnkr, varav 28,0 mnkr för 
köp av tidigare Dingle naturbruksgymnasium. Kommunens totala 
investeringsutgifter beräknas uppgå till 56,0 mnkr för hela 2017 vilket är lägre 
än budget som uppgår till 60,8 mnkr inklusive överföring från föregående års 
budget. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god för året och bedömningen som kommunstyrelsen gör är 
att för verksamhetsår 2017 uppfylls målen för god ekonomisk hushållning. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 127 
 

 
 
Beredning 
 
Tf ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-24 
samt Munkedals kommuns delårsrapport januari-augusti 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 144 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-

augusti 2017. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V) 
och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-

augusti 2017. 
 
 

Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017
Nämnd/Verksamhet
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd 
och överförmyndarnämnd -2,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen -557,5 -590,6 -595,7 5,1
varav
 - Kommunledningsstab -39,3 -50,4 -58,7 8,3
 - Sektor samhällsbyggnad -89,2 -97,9 -99,0 1,1
 - Sektor Barn & Utbildning -204,0 -207,4 -213,3 5,9
 - Sektor Omsorg -225,0 -234,9 -224,7 -10,2
Byggnadsnämnden -0,9 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden -2,6 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet -563,2 -597,2 -602,8 5,6

Gemensamma kostnader och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8

Summa verksamhetens nettokostnad -566,4 -570,8 -617,1 46,3

Skatteintäkter 438,5 461,1 458,5 2,6
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 169,7 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 2,8 3,5 2,9 0,6
Finansiella kostnader -5,0 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 606,0 633,4 629,7 3,7

Jämförelsestörande post
Årets resultat 39,6 62,6 12,63 50,0
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 127 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 128 
 
Ändring av föredragningslistan 
 
Ärende 10, Risk- och sårbarhetsanalys lyfts ut och kommer att hanteras på 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 129   Dnr KS 2017-5 
 
Kommunstyrelsens bugdet 2018-2019 plan 2020-2021 – 
Återrapportering av uppdrag. 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-06-14 § 85 skulle förvaltningen 
återkomma med förslag på nya besparingar inom sektor omsorg med 0,330 
mnkr, då man strök förslaget att avveckla syn- och hörselinstruktör samt 
borttagande av habiliteringsersättning. Finansieringen ska ske inom sektorns 
ram.  
 
Förvaltningens förslag är att genom ett förändrat arbetssätt inom sektor omsorg 
kommer kostnaderna att minska och som påföljd kan ramen därför sänkas.  
 
Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreningsbidraget ska utgöra 3,9 mnkr 
under 2018, under förutsättning att ishallen lämnas över till föreningsdrift. 
Förvaltningen ska därmed komma med förslag till åtgärder/finansiering. 
Munkedals kommun har sålt ishallen till Munkedals Bandyklubb.  
Försäljningen genomfördes den 1 juli 2017. Munkedals Bandyklubb övertog 
ishallen inklusive inventarier.  
Enligt avtalet har Munkedals Bandyklubb rätt att söka och erhålla ett 
anläggningsbidrag för ishallen. Enligt beräkningar gällande eventuellt 
anläggningsbidrag till ishallen blir det totala bidraget 949 826 kr, om kommunen 
direkt tar kostnader för el, olja, vägavgift och va och lämnar ett bidrag på 65 % 
på övriga kostnader. Då ingår inga kostnader för kapitaltjänst, administration 
eller underhåll i bidraget.  
 
Sektor barn och utbildning kan inte finansiera ökat föreningsstöd inom ram och 
önskar därmed ta i anspråk 0,950 mnkr ur kommunstyrelsens förfogande 
avseende finansiering av föreningsstöd till Munkedals bandyklubb. 
 
Beredning 
 
Sektorchefernas och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-30 samt 
bilaga till tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 142. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av hur sektor 

omsorg ska få sin budget i balans. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka ramtilldelningen till sektor Barn och 
utbildning ur kommunstyrelsens förfogande med omfattningen 0,950 mnkr. 
Ramtilldelningen ska finansiera utökade kostnader för föreningsstöd. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD) och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 129 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av hur sektor 

omsorg ska få sin budget i balans. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka ramtilldelningen till sektor Barn och 
utbildning ur kommunstyrelsens förfogande med omfattningen 0,950 mnkr. 
Ramtilldelningen ska finansiera utökade kostnader för föreningsstöd. 

 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 130   Dnr KS 2016-373 
 
Förslag till ny politisk organisation 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en 
översyn av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna 
att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten. Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I 
uppdraget ligger att se till följande delar:  
 

 Vitalisering av kommunfullmäktige 
 Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 
 Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 
 Sträva mot ökad maktdelning 
 sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska 

agendan 
 
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer har varit referensgrupp. 
Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott fått fortlöpande information om 
uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre tillfällen presenterats för 
referensgruppen och arbetsutskottet.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-
14, Missiv daterad 2017-06-02, Uppdragshandling daterad 2016-10-26 samt 
Rapporten Översyn av den politiska organisationen daterad 2017-06-01. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30, § 120. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 

1/1 2019 ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 
 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Välfärdsnämnd, x ledamöter 
 Kultur- och fritidsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Samhällsbyggnadsnämnd, x ledamöter 
 Jävsnämnd, x ledamöter 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer 
behålls oförändrade i den nya politiska organisationen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas 

från den 1/1 2019: 
 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
 Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 

ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 130 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 

1/1 2019 ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 
 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Välfärdsnämnd, x ledamöter 
 Kultur- och fritidsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Samhällsbyggnadsnämnd, x ledamöter 
 Jävsnämnd, x ledamöter 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer 
behålls oförändrade i den nya politiska organisationen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas 

från den 1/1 2019: 
 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
 Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 

ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Gruppledarna 
Kommunchefen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 131   Dnr KS 2017-397 
 
Regler för inköp och upphandling 
 
Sammanfattning 
 
Vid årsskiftet trädde nya lagar i kraft gällande upphandling, vilket kräver en 
justering av dokumentet Regler för inköp och upphandling.  
 
Nya lagar som avses är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 
lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt den 
helt nya lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Inga större 
förändringar har gjorts i den nya LOU eller den nya LUF. Dokumentet Regler för 
inköp och upphandling har uppdaterats med laghänvisning till de nya lagarna 
samt uppdaterats under rubrikerna 1. Inledning, 4. Direktupphandling och 4.1. 
Upphandlingsförfarande vid direktupphandling.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-07 samt 
Regler för inköp och upphandling. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 
§ 145. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och 

upphandling samt upphäver Regler för inköp och upphandling antagen 2016-
02-02 § 5. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och 

upphandling samt upphäver Regler för inköp och upphandling antagen 2016-
02-02 § 5. 

 
 
Expedieras 
Ekonomienheten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 132   Dnr KS 2017-397 
 
Policy för inköp och upphandling 
 
Sammanfattning 
 
Vid årsskiftet trädde nya lagar i kraft gällande upphandling, vilket kräver en 
justering av dokumentet Policy för inköp och upphandling.  
 
Nya lagar som avses är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 
lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt den 
helt nya lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Inga större 
förändringar har gjorts i den nya LOU eller den nya LUF. Dokumentet Policy för 
inköp och upphandling har uppdaterats med laghänvisning till de nya lagarna 
samt uppdaterats under rubrikerna 4.2. Upphandlingsfunktionens roll, 4.3 
Nämnderna och sektorernas roll och 5.7. Direktupphandling.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-07 samt 
Policy för inköp och upphandling. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, 
§ 146. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för inköp och 

upphandling samt upphäver Policy för inköp och upphandling antagen 2015-
06-04 § 34. 
 

Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för inköp och 

upphandling samt upphäver Policy för inköp och upphandling antagen 2015-
06-04 § 34. 

 
 
Expedieras 
Ekonomienheten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 133   Dnr KS 2017-408 
 
Remiss - Budget 2018 Fyrbodals kommunalförbund 
 
Sammanfattning 
Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med en remiss gällande plan för 
ekonomi och verksamhet för 2018 plan 2019-2020.  
Enligt förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna inför 
beslut i direktionen. Beslut ska tas den 26 oktober.  
 
Remissen innehåller ekonomi och mål för verksamheten. Man har förtydligat 
mål, strategier och mått i handlingen. Den ekonomiska planen visar på ett 
budgeterat överskott för samtliga år i planperioden. 
 
Ekonomi 
Det framtagna förslaget till budget 2018 och plan 2019–2020 visar på överskott 
(beräknat resultat) för varje budgetår.  
 
Direktionen har tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften år 2018 med 5 
kr (+17,8%), från 28 kr till 33 kr. Indexuppräkning av förbundsavgiften har 
föreslagits med 3 % från år 2019 och framåt, med årlig prövning av 
indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.  
 
I förbundsordningen 13 § framgår att förbundets verksamhet ska, i den mån de 
inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från medlemskommunerna. 
Kostnaderna fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till 
invånarantalet i respektive medlemskommun. Detta baserat på invånarantal den 
1 november året före verksamhetsåret. 
 
Ett godkännande av budget 2018 innebär för Munkedals del en ökning med 52 
tkr/år 2018 och en ökning med ca 10 tkr/år framåt för indexuppräkning.  
 
Verksamhetsmål 
I verksamhetsplanen redovisas 8 övergripande mål med strategier och mätetal.  
 
För verksamheten är framtaget en Genomförandeplan Fyrbodal. Denna 
innehåller 20 prioriterade insatser. Insatserna utgår ifrån Västra Götaland 2020 
– ett strategidokument som pekar ut de områden som är viktiga för en god 
utveckling i länet och leder mot visionen – Det goda livet.   
 
Insatserna utgår ifrån följande fyra områden; 

 En ledande kunskapsregion 
 En region för alla 
 En region där vi tar globalt ansvar 
 En region som syns och engagerar 

 
Beredning 
 
Tf ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-14 
samt Remiss – Verksamhetsplan och budget 2018, daterad 2017-09-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 147. 
 
 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(37) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-11 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 133 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till budget 2018 och 

verksamhetsplan 2018-2020 för Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) och Karin Blomstrand 
(L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Kommunalförbundet Fyrbodals budget ska minskas med  
40 %. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till budget 2018 och 

verksamhetsplan 2018-2020 för Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Reservation 
 
Rolf Jacobsson (KD) till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomienheten 
Kommunchefen 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 134   Dnr KS 2017-409 
 
Remiss - Budget tillväxtmedel 2018 Fyrbodals kommunalförbund 
 
Sammanfattning 
Förbundet har inkommit med en remiss på tillväxtmedel 2018. Enligt 
förbundsordningen ska samråd ske med förbundsmedlemmarna inför beslut i 
direktionen.  
 
Inkommen handling innehåller en beskrivning av Fyrbodals genomförande plan 
för perioden 2014-2020 och grundar sig på den regionala visionen ”Det goda 
livet”.  
 
I underlagen presenteras de projekt som finns med för budget 2018 för tillväxt 
som ett led i att uppnå målen inom följande fyra områdena; 

 En ledande kunskapsregion 
 En region för alla 
 En region där vi tar globalt ansvar 
 En region som syns och engagerar 

 
Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull 
och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion.  
 
Ekonomi 
Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i 
delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och 
kultur. 
 
För 2018 visar budgetförslaget en omslutning på 21,250 mnkr kr vilket innebär 
att kommunerna finansierar satsningar med 9 mnkr i nya tillväxtmedel.  
 
Under hösten 2018 genomförs en information och dialog med kommunerna kring 
kompetenshöjning inför finansieringen 2019.  
 
Framtagningen av budgeten har arbetats fram av beredningen för Utbildning och 
Samhällsutveckling och tillstyrkt av arbetsutskottet. I det beredande arbetet har 
förvaltningscheferna inom Utbildning och näringslivscheferna involverats. 
 
Beredning 
 
Tf ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-14 
samt Remiss – Budget tillväxtmedel 2018, daterad 2017-09-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 148 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag av tillväxtmedel 2018 

för Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) och Karin Blomstrand 
(L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 134 
 
Rolf Jacobsson (KD): Kommunalförbundet Fyrbodals budget ska minskas med  
40 %. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag av tillväxtmedel 2018 

för Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Reservation 
 
Rolf Jacobsson (KD) till förmån för eget yrkande. 
 
Expedieras 
Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomienheten 
Kommunchefen 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 135   Dnr KS 2016-114 
 
Omflyttning av investeringsanslag 
 
Sammanfattning 
Den planerade utbyggnaden av Brandstationen i Munkedal, för att inrymma en 
större ambulansstation, har ”pausats” av Västra Götalandsregionen. Projektet 
var kostnadsbedömt till 21 mnkr (anslag 15 mnkr 2017 och 6 mnkr 2018).  
 
Utbyggnaden av 24 (av 28) byggrätter på Tegelverket pågår. VA-utbyggnaden 
är avslutad och arbetet med gator, p-plats inom området pågår. Bygglov har 
sökts för 16 av byggrätterna och 8 nya ansökningar är på gång. Anslaget på 1 
mnkr för 2017 avsåg 12 byggrätter. Priset på byggrätterna är 150 tkr per styck. 
 
Utbyggnaden av Tegelverket bedöms kosta ca 3,5 mnkr. Då inkluderas gator, p-
plats, belysning mm. Arbetet avslutas när byggnaderna uppförts. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
09-11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 150. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige överför 2,5 mnkr från anslaget för ”tillbyggnad 

brandstation” till ”utbyggnad Tegelverket” 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove 
Göransson (V) och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige överför 2,5 mnkr från anslaget för ”tillbyggnad 

brandstation” till ”utbyggnad Tegelverket” 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadssektorn 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 136   Dnr KS 2017-386 
 
Handlingsplan för södra infarten till Munkedal 
 
Sammanfattning 
 
Under 2016 lämnades ett medborgarförslag in med innebörden att infarterna till 
Munkedal borde snyggas till. 
Särskilt betonades södra infarten från Saltkällemotet till Kvistrum. 
Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 2016-12-14 § 194. 
 
På delen från Saltkällemotet till Kasen har Trafikverket inlett röjningsarbeten. 
Det gäller området mellan väg 832 och järnvägen samt runt järnvägen. 
 
Plan för arbetet 
På delen mellan Kasen och Kvistrum har förvaltningen haft samråd med 
Länsstyrelsen (Natura 2000-område), Trafikverket (väghållare och 
fastighetsägare) samt en privat markägare. Samtliga är positiva till att en 
röjning sker. Trafikverket kan eventuellt bidra ekonomiskt till röjningsarbetena. 
 
Området som ska röjas stupar ganska brant från väg 832 till Örekilsälven, något 
som ställer särskilda krav på arbetets utförande och på arbetsmiljön. Röjt 
material får antingen vinschas upp eller lämnas kvar. 
 
Med nuvarande anslag för ”Park och skog” kommer arbetet att fördelas på 3-4 år 
och utföras med enhetens ordinarie medarbetare. Arbetet kan påbörjas vintern 
2017-18. Detta innebär att annan samhällsnära skog blir eftersatt. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 152. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove 
Göransson (V) och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner handlingsplanen 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadssektorn 
Tomas Enarsson  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 137   Dnr KS 2017-245 
 
Remiss – Regional handlingsplan för klimatanpassning 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har översänt förslag till ny regional handlingsplan för 
klimatanpassning för synpunkter. Förslaget innehåller åtgärder mm för perioden 
2018-2020. 
 
Förvaltningens synpunkter 
Förslaget berör viktiga delar i samhällsplaneringen men innehåller ingen 
helhetssyn på planering. Förslag/åtgärder riskerar därför att motverka andra 
viktiga delar inom planeringsområdet. Handlingsplaner bör täcka större områden 
och inte fragmentariska delar. 
 
Förvaltningen förutsätter att Länsstyrelsen tar fram förslag och riktlinjer på hur 
framtagandet av bostäder och mark för industriområden kan underlättas och hur 
prövningen av lämpligheten kan underlättas. Generellt verkar inte länsstyrelsens 
planer i den riktningen. 
 
Förvaltningen förutsätter, när det gäller vattenförsörjningsplan, att kommunerna 
involveras på ett tidigt stadie och inte att den planen presenteras internt och 
externt när den är färdig. 
 
Riktlinjer bör vara tydliga och om nu Länsstyrelsen tar fram förslag på 
utformning av skyddsåtgärder bör det också innebära att ev miljöprövning av 
dessa förenklas. Kommunen förutsätter också att Länsstyrelsen arbetar för att 
statsbidrag ska kunna ges för utredningar och åtgärder för klimatanpassning. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-28 samt Remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra 
Götalands län 2018-2020, daterad 2017-05-05. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2017-09-26, § 153. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

Länsstyrelsen. 
 
Yrkande 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove 
Göransson (V) och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

Länsstyrelsen. 
 
Expedieras 
Länsstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 138   Dnr KS 2016-114 
 
Slutredovisning av investeringar 2016 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2016 genomfört en rad investeringar, beslutade av 
Kommunfullmäktige. Investeringar där anslaget överstiger 300 tkr redovisas. 
 
Beläggning och broarbete (tkr) 
Anslag 2016   1000  
Överfört från 2015    240 
Förbrukat     787 
Överskott     453 
 
Åtgärder har genomförts i Centrum, på Bruksvägen och på Östra 
Jonsängsvägen. 
 
Beläggning Västergård 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     759 
Överskott     241 
 
Gatorna inom Västergård, etapp 5, har fått en toppbeläggning. Området har 
överlämnats till en vägförening för fortsatt drift och underhåll. 
 
Sprinkler LSS 
Anslag 2016    500 
Överfört från 2015   346 
Förbrukat     490 
Överskott    356 
 
Sprinklersystem har installerats på LSS-boende på Frejvägen i Munkedal. 
 
Byte av armaturer gatubelysning 
Anslag 2016     300 
Överfört från 2015    200 
Förbrukat     331 
Överskott     169 
 
Belysningen på Torget har bytts ut, kvicksilverlampor har ersatts samt 
lågenergilampor ersatt lampor med högre energiförbrukning.  
 
Tillbyggnad Önnebacka förskola 
Anslag 2016   15000 
Överfört från 2015   -7298 
Förbrukat     6759 
Överskott       943 
 
Förskolan byggdes till med tre avdelningar och har nu 7 avdelningar 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 138 
 
Bruksvägen vägförbättring 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     939 
Överskott       61 
 
Vägen byggdes om i anslutning till Möevägen och Hedevägen. Säkra 
övergångsställen och gc-bana har anlagts. 
 
Energiåtgärder 
Anslag 2016     500 
Överfört från 2015    798 
Förbrukat   1056 
Överskott     242 
 
Nytt ventilationsaggregat till nya gymnastiken på Kungsmarksskolan. 
Närvarostyrd belysning i korridorer, trapphus och klassrum i Bruksskolan, 
Centrumskolan och Munkedalsskolan.  
 
Möevägen GC och vägförbättring 
Anslag   1500 
Överfört från 2015    182 
Förbrukat   1866 
Underskott     184 
 
Gc-bana anlades från Bruksvägen till Möeområdet och vägen justerades, räcken 
åtgärdades mm, allt för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Utbyggnad tomter Hällevadsholm 
Anslag      0 
Förbrukat   393 
Underskott   393 
 
Tre tomter har tagits fram, varav en har sålts. Tomterna finansieras genom 
försäljningen. Munkedal Vatten har anlagt VA. 
 
Servicekontor 
Anslag      0 
Överfört från 2015  477 
Förbrukat   666 
Underskott   189 
 
Servicekontor, ett medborgarcentrum, har samlokaliserats med bibliotek och 
växel i kommunhuset för att kunna erbjuda medborgare och besökare bättre 
service. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 154. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 138 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V) 
och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 139   Dnr KS 2016-114 
 
Äskande ur fullmäktiges förfogandepost för Utvecklingscentrum 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen erhöll ett ökat anslag med 5,4 mnkr inför budget 2017 
avseende driftskostnader för Munkedals Utvecklingscentrum (tidigare Dingle 
Naturbruksgymnasium). I kommunfullmäktiges anslag ”till förfogande” 
öronmärktes 0,6 mnkr för eventuella avvikelser mot budget för 
Utvecklingscentrum. Då budgeten beslutades var det fortfarande osäkert hur 
driftkostnaderna skulle utvecklas.  
Årets uppföljning av kostnaderna visar att det inom kostverksamheten tillkommit 
merkostnader som tidigare inte varit kända. Dessa avser ökat personalbehov på 
grund av utökning av övriga verksamheter.  
Kommunstyrelsen äskar nu från Kommunfullmäktiges förfogandepost på ett ökat 
kommunbidrag med 0,250 mnkr. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
09-05. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 155. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram med 0,250 

mnkr. Finansiering sker ut kommunfullmäktiges förfogandepost. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V) 
och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram med 0,250 

mnkr. Finansiering sker ut kommunfullmäktiges förfogandepost. 
 
 
Expedieras 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 140   Dnr KS 2014-377 
 
Revidering av bolagsordning Västvatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det 
senaste året. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje 
ägarkommun). Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av 
antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere 
kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen.   
 
Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med 
bolaget, samtliga ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att 
inkomma med synpunkter. 
 
Förslaget gäller en ändring av § 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 
    
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska 
kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av 
samtliga ägarkommuner. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
09-18, bolagsordning Västvatten AB samt förslag till bolagsordning för 
Västvatten AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 156. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning 

för Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 
januari 2018 eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av 
bolagsstämman. 
 

Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) och Karin Blomstrand 
(L): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning 

för Västvatten AB 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 
januari 2018 eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av 
bolagsstämman. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 140 
 
Expedieras 
Västvatten AB 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 141   Dnr KS 2017-405 
 
Delegering av tillsyn gällande elektroniska cigaretter 
 
Sammanfattning 
 
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk 
cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga 
via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en 
tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som 
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk 
cigarett. 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en 
anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är 
kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram. 
 
Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigaretter ligger på kommunen. 
Miljöenheten föreslår att ansvaret för tillsynen ska ligga på miljönämnden. 
 
Beredning 
 
Miljöhandläggarens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-25 samt beslut från 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-09-06 § 33. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-09-26, § 157. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) och Karin Blomstrand 
(L): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. 

 
Expedieras 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 142   Dnr KS 2016-115 
 
Kultur- och fritidsplan 2018-2019 
 
Sammanfattning 
 
En kulturplan har tidigare framtagits som gällande under perioden 2011-2015. 
Avsikten var att den förnyas vart fjärde år. I samband med förändringar inom 
organisationen då Tillväxt- och kulturenheten blev Kultur och fritid, förändras 
planen till att även omfatta området fritid. 
Kultur-och fritidsplanen är ett dokument som tydliggör enhetens uppdrag och 
befogenheter. 
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-31 samt 
Kultur- och fritidsplan 2018-2019, daterad 2017-09-18. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-09-26, § 158. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner Kultur- och fritidsplan 2018-2019. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen och C-gruppen: Kommunstyrelsen beslutar att inte anta Kultur- och 
fritidsplan 2018-2019 med motiveringen att kommunstyrelsen inte beslutar om 
dokument som ska tydliggöra enskilda enheters uppdrag och befogenheter. 
 
M-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V) och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till S-gruppen och C-gruppens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och S-
gruppen och C-gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
S-gruppens och C-gruppens yrkande. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att inte anta Kultur- och fritidsplan 2018-2019 

med motiveringen att kommunstyrelsen inte beslutar om dokument som ska 
tydliggöra enskilda enheters uppdrag och befogenheter. 

 
Expedieras 
Sektorchefen Barn och utbildning 
Enhetschef kultur och fritid 
Kulturutvecklaren 
Turistansvarige 
  



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(37) 

Sammanträdesdatum 
2017-10-11 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 143   Dnr KS 2016-84 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn av reglerna för 
torghandel 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand inkom 2016-02-23 med motion om översyn av regelverket för 
torghandel i kommunen. Syftet med motionen är att utarbeta ett tydligt 
regelverk som samtidigt kan bidra till en utveckling av torghandeln för att 
därigenom tillskapa ett levande torg. 
 
En kommun kan meddela lokala föreskrifter enligt ordningsstadgan vilket bland 
annat inkluderar torghanhandelsföreskrifter. 
  
Befintligt regelverk antogs av kommunfullmäktige 2012-04-26 § 32. Det finns 
anledning att anpassa föreskrifterna utifrån nuvarande och framtida 
förutsättningar. Förvaltningen har påbörjat en revidering av föreskrifterna med 
syfte att anpassa föreskrifterna i enlighet med motionens intentioner.  
 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-22 samt motion från Karin 
Blomstrand (L) om översyn av reglerna för torghandel, inkommen 2016-02-23. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 159. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, SD-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove 
Göransson (V) och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Expedieras 
Karin Blomstrand (L) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 144   Dnr KS 2015-170 
 
Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om stöd till UNHCR 
 
Sammanfattning 

Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-04-30 med motion om stöd till UNHCR 
arbete. Motionären föreslår att Munkedals kommun årligen skänker en krona per 
invånare till UNHCR verksamhet. 

UNHCR är en del av Förenta Nationens (FN) organisation med uppdrag att 
ansvara för internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly 
på grund av krig och förföljelse. 

Kommunallagen 2 kapitel fastställer kommunens och landstingens befogenheter. 
Första paragrafen (§1) innehåller bestämmelser om kommunens allmänna 
kompetens. För att kommunerna själva ska få handha en angelägenhet krävs att 
det är av allmänt intresse. Övriga begränsningar i den kommunala kompetensen 
fastslås i anknytningskompetensen och lokaliseringsprincipen. Allmänintresset 
får bedömas med utgångspunkt om det är lämpligt, ändamålsenligt och/eller 
skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten. Kommunal kompetens 
kan också bestå av anknytningskompetens. Med detta avser att en kommunal 
verksamhet, trots att det normalt skulle falla utanför den kommunala 
kompetensen, har en såda anknytning till redan befintlig och erkänd kommunal 
verksamhet, att det skulle vara opraktiskt eller verksamhetsfrämjande att inte 
tillåta det. Lokaliseringsprincipen innebär att en kommunal åtgärd måste vara 
knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att den ska anses 
som laglig. 

Från rättspraxis kan nämnas följande fall där kommunala beslut med 
internationell anknytning ansetts otillåten; 

 Riksåklagaren (RÅ) 1968:613 anslag om 5000 kronor till Svenska Röda 
korset FNL insamling för humanitär hjälp till Vietnams befolkning 

 RÅ 1971:296 anvisning av 91000 kronor till bostadsbaracker att 
överlämna som gåva till den jordbävningsdrabbade staden Banja Luka i 
tidigare Jugoslavien 

 RÅ 1973:64 anslag om 6000 kronor för inköp av läkarväska till Vietnam 
genom Svenska Röda Korsets försorg  

 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-18 samt motion från Heikki 
Klaavuniemi (SD) om stöd till UNHCR, inkommen 2015-04-29. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 160. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 144 
 
SD-gruppen: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Protokollsanteckning 
 
Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet med motiveringen att det finns ett 
behov av en övergripande diskussion. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SD-gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
 
Reservation 
 
SD-gruppen enligt skriftlig reservation som bifogas protokollet. 
 
Expedieras 
Heikki Klaavuniemi (SD)  



Kommunstyrelsens arbetsutskott    2017-09-26 
 
 

 
 
 

Reservation 
Ärende 20 Motion av Heikki Klaavuniemi om att stödja UNHCR:s viktiga arbete. 
 
Förvaltningen påtalar att detta inte ligger inom den kommunala kompetensen. 
Man gör även jämförelser med andra kommuner och överklaganden. 
Att det är statens huvudsakliga ansvarsområde råder det sannerligen inget tvivel om.  
Tvivlet uppstår när man reflekterar om staten tar det ansvaret. 
 
I kommunallagen kan man läsa (Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter) 
 
5kap 
4 § Kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på 
annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas 
endast för att genomföra utbildning och rådgivning. 
5 § Bistånd till ett land som inte får svenskt statligt bistånd får lämnas av kommuner och landsting 
i form av utrustning som kommunerna och landstingen inte längre behöver för sin verksamhet. 
6 § Kommuner och landsting som lämnar bistånd i form av utrustning får i skälig omfattning 
använda medel för att transportera och ställa i ordning utrustningen så att den kan tas i bruk. 
7 § Bistånd enligt bestämmelserna i 4-6 § får också lämnas till en internationell hjälporganisation 
för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan svår 
situation som är en följd av en nödsituation. 
 
UNHCR signalerar b.la att ett ökat hjälpbehov är utbildning, vilket då borde möjliggöra oss att 
också skänka ekonomiskt bistånd till den hjälporganisationen. 
 
Hallsbergs kommun fattade 2011 beslut om att skänka 1 kr per invånare till hjälporganisationen 
”läkare utan gränser”. Detta beslut överklagades av invånarna men förvaltningsrätten gav 
kommunen rätt i sitt beslut. 
Beslut i Dom: 3529-11.  
Den nämnda domen överklagades och förlorade vid ny prövning, men då slog man ner på 
tillvägagångsättet(man hade i kommunstyrelsen tagit beslutet fast ärendet var av principiell 
beskaffenhet). 
 
 
 
 
Matheus Enholm 
Gruppledare SD Munkedal 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 145   Dnr: KS 2017-67 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 20 juli – 29 september 2017. 
 
Beredning 
 
Delegationslista 2017-10-02. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, SD-gruppen och Karin Blomstrand (L): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

 


