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Inkomna avsägelser
Kim Söderblom (V) har inkommit med avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Fullmäktige har att befria Kim Söderblom (V) från sitt uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Marko Pasanen (SD) har inkommit med avsägelse gällande samtliga kommunala
förtroendemannauppdrag;
ledamot till välfärdsnämnden,
ledamot i jävsnämnden,
ersättare till valnämnden
ersättare till krisledningsnämnden
ersättare till fullmäktiges valberedning
ledamot i fullmäktiges beredning för samhällsdialog
ersättare till styrelsen för Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskan
ersättare till Fosserska vägfonden
ersättare till styrelsen för Munkedal Vatten AB
Fullmäktige har att befria Marko Pasanen (SD) från samtliga uppdrag.
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§ 261

Dnr: KS 2018-404

Digital agenda SML
Sammanfattning
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till gemensam Digital Agenda för
SML-kommunerna. Förslaget har tagits fram på uppdrag av kommuncheferna
och i samverkan med ISG (IT samverkansgrupp inom SML) samt SML-IT. Vidare
har gjorts intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda
förvaltningar inom SML. Syftet med den Digitala Agendan är att beskriva
kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering.
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en
effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till
att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i
kommunen.
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få
tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som
kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och
att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver
kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.
SML:s




digitala agenda ska bidra till en:
enklare vardag för privatpersoner och företag
smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
högre kvalité och effektivitet i verksamheten

Beredning
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19.
Förslag till Digital Agenda 2019-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott 201811-26 § 240.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2023.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och M-gruppen: Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2023.

Utdragsbestyrkande
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§ 240
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Digital agenda SML
Sammanfattning
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till gemensam Digital Agenda för
SML-kommunerna. Förslaget har tagits fram på uppdrag av kommuncheferna
och i samverkan med ISG (IT samverkansgrupp inom SML) samt SML-IT. Vidare
har gjorts intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda
förvaltningar inom SML. Syftet med den Digitala Agendan är att beskriva
kommunernas strategiska förhållningssätt till digitalisering.
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en
effektiv verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till
att bättre möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i
kommunen.
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få
tag i och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som
kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och
att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver
kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.
SML:s




digitala agenda ska bidra till en:
enklare vardag för privatpersoner och företag
smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
högre kvalité och effektivitet i verksamheten

Beredning
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19.
Förslag till Digital Agenda 2019-2022.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2022.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): ändring att Digital Agenda sträcker
sig ett år över mandatperioden, till och med 2023.
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen med fleras ändringsyrkande.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2023.

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Digital Agenda 2019-2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2022.
Sammanfattning
Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till gemensam Digital Agenda för SMLkommunerna. Förslaget har tagits fram på uppdrag av kommuncheferna och i
samverkan med ISG (IT samverkansgrupp inom SML) samt SML-IT. Vidare har gjorts
intervjuer med utvalda chefer och ett remissförfarande till berörda förvaltningar inom
SML. Syftet med den Digitala Agendan är att beskriva kommunernas strategiska
förhållningssätt till digitalisering.
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv
verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre
möta krav och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen.
Digitalisering är också ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i
och behålla resurser genom att vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan
digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid för det mänskliga mötet och att
använda kompetensen i organisationen på rätt sätt. För att lyckas behöver
kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.
SML:s digitala agenda ska bidra till en:
 enklare vardag för privatpersoner och företag
 smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 högre kvalité och effektivitet i verksamheten

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Initialt kostar digitala verktyg i investering och tid för införande. Rätt digitala verktyg
och rätt använda ska på lite sikt medföra frigörande av resurser och tid samt höja
kvaliteten i utförda tjänster.
Folkhälsa
Digitala tjänster ökar tillgängligheten till den kommunala servicen. Fler kan använda
kommunala tjänster vid tidpunkter som passar dem själva.

Peter Berborn
Administrativ chef
Kommunledningskontoret

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Sotenäs kommun
Administrative chefen

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
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DIGITAL AGENDA
FÖR SML
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Sammanfattning
Kommunen är en viktig samhällsbyggare. Att skapa bra förutsättningar för jobbtillväxt och
företagande med digitala lösningar som förenklar vardagen för både medborgare och
näringsliv står högt på agendan.
Människor i kommunen ska känna närhet till varandra, ges förutsättningar för lärande och
kunna ingå i sociala nätverk liksom att kultur och föreningsliv ska blomma. Lika viktigt är
värnandet om miljön och att nästa generation får leva i en kommun som är hållbar och
attraktiv för människor att bo och verka i.
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan kommunen skapa en effektiv
verksamhet med hög kvalitet och därigenom frigöra tid och resurser till att bättre möta krav
och förväntningar från alla som bor, besöker och verkar i kommunen. Digitalisering är också
ett sätt att möta framtidens rekryteringsutmaning, att få tag i och behålla resurser genom att
vara en attraktiv arbetsgivare där det som kan digitaliseras ska digitaliseras för att skapa tid
för det mänskliga mötet och att använda kompetensen i organisationen på rätt sätt.
För att lyckas behöver kommunen utveckla digitala tjänster och ett digitalt förhållningssätt.
Det ska bygga på målgruppernas behov och vara effektiva för både externa och interna
användare. Digitaliseringen ska också stödja en smartare och öppnare förvaltning där digitala
tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsvalet i kommunens kontakter med
dem som bor, besöker och verkar i kommunen. Med hjälp av digitaliseringen vill kommunen
även möjliggöra ett innovativt funktionellt arbetssätt som ger en ökad delaktighet och nytta
samt kan bidra till en hållbar tillväxt och minskad miljöpåverkan. Syftet med detta dokument
är att beskriva kommunens strategiska förhållningssätt till digitalisering.
Vi lever i en tid då e-samhället utvecklas och etableras. Internet och informationstekniken
påverkar alla samhällsområden med väldig kraft. E-samhället omfattar utnyttjande av
informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. E-samhället
utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det
vill säga e-förvaltning. E-förvaltning är så mycket mer än en fråga om IT. Tekniken är en
resurs som rätt utnyttjad förenklar för privatpersoner och företag, stödjer effektivitet, kvalitet
och samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, organisationer och arbetssätt. Med
utgångspunkt i olika individers behov behöver denna resurs utnyttjas på bästa sätt i den
pågående moderniseringen av offentlig sektor.

Vision
Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras för att frigöra resurser till kärnverksamheten.

Mål
SML:s digitala agenda ska bidra till en:
- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalité och effektivitet i verksamheten
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Bakgrund
2010 tog EU fram en långsiktig strategi för tillväxt, Europa 2020, där den digitala agendan är
ett av sju huvudinitiativ för att möta Europas framtida utmaningar. Den digitala agendan har
ambitionen att ta ett helhetsgrepp kring hur IT kan vara ett verktyg för att effektivisera och
stimulera tillväxt samtidigt som det kan ge ett rikare och bättre vardagsliv för alla som bor,
besöker och verkar i kommunen. EU kommissionen uppmanar alla intressenter i Europas
digitala strategier att samverka för att säkerställa Europas plats i en globalt konkurrensutsatt
digital framtid.
2011 presenterades IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Alla län och
regioner i Sverige har därefter signerat avsiktsförklaringen om att ta fram en regional digital
agenda. Den nationella digitala agendan spänner över alla politikområden. Den digitala
agenda för Sverige är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser
ska användas bättre. Under 2017 presenterade regeringen en strategi för hur
digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det
övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter.
Västra Götalands regionala digitala agenda ”Smart region västra Götaland” antogs 2015
tillsammans med en handlingsplan. Syftet med den regionala digitala agendan är att påverka
digitaliseringens utveckling för länet på ett sätt som främjar digitalisering i människans tjänst.
Målet med den regionala digitala agendan är att Västra Götaland ska vara i världsklass på att
använda digitaliseringens möjligheter. För att leva upp till ambitionerna utifrån de nationella
och regionala initiativen krävs aktiviteter på kommunal nivå.
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Kommunernas utmaningar
Kommunerna står inför stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning och
krav på ökad samhällsservice tillsammans med en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar
förväntningarna från den nya generationen på att kommunal service ska kunna erbjudas på ett
tidsenligt sätt med hjälp av modern teknik.
Om kommunerna ska klara att leverera förväntad samhällsservice under dessa förutsättningar
krävs en utveckling mot ökad digitalisering och effektivare arbetsmetoder som kommer alla
till del. En stor utmaning är även att utveckla och behålla medarbetare samt att rekrytera
kompetent personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare i en tid när konkurrensen om kompetent
personal ökar blir allt viktigare. Att lyckas med digitaliseringen krävs ett gott digitalt
ledarskap och för att leva upp till den digitala agendan krävs uthållighet, engagemang,
kompetens, resurser och viljan att förändra och förbättra.
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina
ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala
kontaktvägar. Utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa
förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens
finansiering, globalisering och minska klimatpåverkan. Genom att utnyttja IT och information
på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften
och delaktigheten stödjas. E-samhället utvecklas i offentlig förvaltning genom strategisk
verksamhetsutveckling med stöd av IT.
Det handlar både om att arbeta långsiktigt och vara följsamma i en mycket snabbt föränderlig
digital värld. Agendan är en strategisk vägledning – ett övergripande måldokument – som
kommunerna i SML kan samlas kring i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Genomförande
Med en effektiv service ska kommunen möta de förväntningar, krav och önskemål kring
kommunal service som alla som bor, besöker och verkar i kommunen rimligen kan ha på
kommunen. Kommunen har ett ansvar att förenkla kontakten med kommunens olika
verksamheter med privatpersoner, organisationer och företagare på ett säkert och
lättillgängligt sätt samt att erbjuda information om verksamheten för att öka kunskapen,
samhällsengagemanget, insynen och inflytandet. Förvaltningarna ska verka för öppenhet,
insyn, rättssäkerhet samt förenkla tillgången till offentlig information. En öppen förvaltning
främjar konkurrens, tillväxt, valfrihet och innovation i kommunen.
Det ska vara enkelt för alla att ta tillvara sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter.
För att digitaliseringen ska implementeras i verksamheten som ett verktyg behövs det en ökad
digital kompetens på alla nivåer i offentlig sektor, från politisk ledning till alla anställda. Att
ge rätt förutsättningar genom både system, hårdvara och processer men även praktisk kunskap
om hur man använder tekniken är en grundförutsättning för att digitaliseringen ska ge de
effekter som önskas. För att uppnå en effektiv E-förvaltning finns några viktiga områden som
behöver utvecklas som till exempel digital trygghet och säkerhet, digital ledning och styrning
samt digital infrastruktur.
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För att alla användare ska kunna ta del av, nyttja och påverka den digitala informationen blir
det allt mer viktigt att alla har tillgång till internet och kan använda de tjänster och funktioner
som erbjuds via internet. För att nå de önskade effekterna med digitaliseringen behöver därför
kommunen medverka till att minska det digitala utanförskapet. Kommun ska även verka för
standardiserad informationshantering, förbättrad informationssäkerhet samt att
verksamhetsutveckling och automatiseringar inom verksamheten gynnar invånare,
besökanden, företagare och egen personal samt att detta arbete präglas av ett hållbart (socialt,
ekologiskt, ekonomiskt) och aktivt förhållningssätt.
Kommunen ska nyttja den potential som modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat
och fördjupat lärande såväl individuellt som tillsammans med andra, genom hela livet.
Kommunen behöver utveckla förmågan att använda digitala verktyg som medel för ökat
lärande och måluppfyllelse. Det förutsätter att anställda har god insikt och digital kompetens.
Digitalisering kan bidra till att skapa en likvärdig utbildning där digitala klyftor minskar och
kompetensen stärks. Det räcker inte att ha tillgång till IT-infrastruktur, för att kunna ta vara på
möjligheter och möta utmaningar krävs ett systematiskt pedagogiskt utvecklingsarbete, ökad
digital kompetens, ett tillåtande klimat för nytänkande och innovationer samt ett progressivt
pedagogiskt ledarskap.
Kommunen ska underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt
utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.
Genom att ta tillvara möjligheterna med digitaliseringen kan tryggheten och kvalitén öka och
resurserna används effektivare. Syftet är att förbättra människors hälsa, delaktighet och
självständighet samt bidra till goda arbetsförhållanden för kommunens personal.
Genom att arbeta effektivt med digitalisering som ett naturligt verktyg för att utveckla
verksamheterna kan alla organisationer minska sin miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön, öka
sin effektivitet och sänka sina kostnader. För att uppnå detta ska verksamheterna samverka
med och genom SML-IT (SML:s gemensamma IT-funktion).
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Styrning och ansvar
Omställningen och utvecklingen mot e-samhället är komplex och omfattande därför krävs en
tydlighet i ansvarsfördelning och styrning.
Beslut:
- Kommunfullmäktige beslutar om strategidokumentet Digital Agenda för SML
2019-2022.
- Kommunchef ansvarar för genomförandet av den digitala agendan.

SML-gemensamt:
a) ISG (IT samverkansgrupp) uppdrar till SML-IT att föreslå en gemensam
processbeskrivning och metod för förvaltningarnas handlingsplaner innehållande
bland annat: aktivitet, ansvarig, budget, period, samordningskrav, resultatuppföljning,
utvärdering och revidering. ISG fastställer processbeskrivningen.
b) ISG inklusive kommuncheferna, samordnar, sammanställer, prioriterar, periodiserar
och beslutar årligen om en SML-gemensam handlingsplan.
c) SML-IT avsätter/ansöker om resurser för SML-gemensamma insatser och aktiviteter.
SML-IT samverkar med berörda förvaltningar.
d) ISG ansvarar för att den digitala agendan revideras inför kommande mandatperiod
(2023-2026).

Kommunvis:
a) Kommunchef initierar årligen framtagning av handlingsplaner hos berörda
förvaltningar enligt processbeskrivningen.
b) Kommunens förvaltningar tar fram och genomför handlingsplaner i samarbete med
Digitaliseringsråd och SML-IT. Kommunchefens ledningsgrupp samordnar
handlingsplanerna och kommunchef beslutar om kommunens handlingsplaner.
c) Kommunens Digitaliseringsråd säkerställer att den digitala agendan kommuniceras
och samordnar SML-gemensamma aktiviteter i den egna kommunen.
Digitaliseringsrådet fungerar även som ett stöd till förvaltningarna i arbetet med
framtagning, genomförande och utvärdering av förvaltningarnas aktiviteter.
d) Kommunstyrelsen informeras löpande om måluppfyllnad i samband med
måluppföljningen.
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Årshjul:
a) November-december: Kommunchef initierar revidering/redovisning av utfall av
handlingsplaner hos berörda förvaltningar.
b) Januari-Mars: Kommunchef (med stöd av SML-IT, Digitaliseringsråd och
ledningsgrupp) beslutar om respektive handlingsplan och föreslår budget för
nästkommande år i samband med budgetberedningens arbete.
c) Januari – December: Utfall presenteras löpande till kommunstyrelsen i samband med
rapportering av måluppfyllelse.

Enligt uppdrag
Tomas Larsson
Näringslivsutvecklare
Sotenäs kommun
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Sammanträdesdatum

2019-01-14
§ 15

Dnr: KS 2018-538

Reglemente för kommunfullmäktiges arvodesberedning
Sammanfattning
Inför den nya mandatperioden samt införandet av ny politisk organisation har en
översyn gjorts på samtliga reglementen.
Vad gäller arvodesberedningens reglemente behöver en revidering göras rörande
antalet ledamöter som ska väljas. Revideringen gäller 1 § Sammansättning och
mandattid och att ändra till ” Arvodesberedningen ska bestå av en representant
från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige”.
Beredning
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-19. Reglemente för
kommunfullmäktiges arvodesberedning.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges
arvodesberedning.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till
förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges
arvodesberedning.

Utdragsbestyrkande
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2018-12-19

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-538

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Revidering av reglemente för kommunfullmäktiges
arvodesberedning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges
arvodesberedning.

Sammanfattning
Inför den nya mandatperioden samt införandet av ny politisk organisation har en
översyn gjorts på samtliga reglementen.
Vad gäller arvodesberedningens reglemente behöver en revidering göras rörande
antalet ledamöter som ska väljas. Revideringen gäller 1 § Sammansättning och
mandattid och att ändra till ” Arvodesberedningen ska bestå av en representant från
varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige”.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Marginellt mindre arvodeskostnader.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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1 § Sammansättning och mandattid
Arvodesberedningen ska bestå av en representant från varje parti som finns
representerat i kommunfullmäktige. Beredningens presidium ska bestå av en
ordförande och en vice ordförande.
Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat från och med den 1
januari efter att val till kommunfullmäktige hållits.
2 § Ansvar och uppdrag
Beredningen ansvarar inom sitt område för att:


inför ny mandatperiod se över gällande ersättningsbestämmelser och nivåer,



föreslå eventuella justeringar och ändringar av reglerna vid organisatoriska
förändringar, och/eller stora förändringar i uppdragens omfattning eller
motsvarande,



fatta beslut om tolkningar av arvodesreglerna.

Beredningen ansvarar även för att inom sitt område avge sådana yttranden som
ankommer på beredningen.
Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed
inte någon form av verksamhetsansvar.
I de fall arvodesberedningen fattar beslut om tolkningar av arvodesreglerna gäller i
tillämpliga delar kommunallagens bestämmelser om nämnder.
3 § Rätt att väcka ärenden
Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i
kommunfullmäktige.
4 § Arbetsformer
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att
minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall
får kallelsen ske på annat sätt.
Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska alltid kommunstyrelsen
ges tillfälle till yttrande.
Beredningen får från kommunstyrelsen och anställda begära in de upplysningar och
yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter.
Beredningen äger rätt att kalla utomstående.
Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
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5 § Sammanträden
Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer.
Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträde ska
vara öppet för allmänheten.
6 § Jäv
För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns kommunallagens 5 kap
47 §.
7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet
Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.
Beredningen ska rapportera till kommunfullmäktige hur beredningen genomfört sitt
arbete. I övrigt ska beredningen lämna information till fullmäktige vid behov.
Avrapportering till kommunfullmäktiges presidium ska ske på sätt som
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.
8 § Budget och arvoden
Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av
kommunfullmäktige.
Arvode till ledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser
om arvoden och ersättning till förtroendevalda.

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
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2019-01-14
§ 14

Dnr: KS 2018-554

Reglemente för överförmyndaren
Sammanfattning
Den administrativa och mer operativa delen av överförmyndarens verksamhet
hanteras av Samverkande överförmyndare inom Uddevalla kommun. Själva
myndigheten överförmyndare kvarstår dock i Munkedals kommun.
Överförmyndaren saknar idag ett gällande reglemente.
Beredning
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-28.
Reglemente för överförmyndaren.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndaren
och att reglementet gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till
förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndaren
och att reglementet gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-554

TJÄNSTESKRIVELSE

Reglemente för överförmyndaren
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndaren och att
reglementet gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Sammanfattning
Den administrativa och mer operativa delen av överförmyndarens verksamhet
hanteras av Samverkande överförmyndare inom Uddevalla kommun. Själva
myndigheten överförmyndare kvarstår dock i Munkedals kommun. Överförmyndaren
saknar idag ett gällande reglemente.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Barnkonventionen
Överförmyndarverksamheten syftar bland annat till att se till att omyndiga barn inte
missgynnas ekonomiskt. Formerna för myndighetens verksamhet är därmed viktiga.

Peter Berborn
Administrativ chef
Kommunledningskontoret

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Överförmyndaren
Samverkande överförmyndare
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Reglemente för överförmyndaren
§ 1 Allmänt om överförmyndarens verksamhet
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar
för att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken
samt förmyndarskapsförordningen.
§ 2 Överförmyndarens myndighetsfunktion
Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en
ersättare. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens
och förvaltarnas verksamhet.
§ 3 Överförmyndarens förvaltningsfunktion
Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande
överförmyndare och finns i Uddevalla.
§ 4 Ekonomisk förvaltning
Överförmyndaren ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt
förvaltningsområde och inom ramen för av kommunfullmäktige tilldelade medel.
§ 5 Arkiv- och personuppgiftsansvar
Överförmyndaren är arkivansvarig för verksamheten samt personuppgiftsansvarig
för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens
verksamhet.
§ 6 Uppföljning och redovisning
Överförmyndaren ska i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer följa upp
verksamheten fortlöpande samt i en årlig verksamhetsberättelse redovisa hur
uppdraget har fullgjorts.
§ 7 Ersättning
Överförmyndarens ersättning för uppdraget fastställs i Regler för arvoden och
ersättningar för förtroendevalda i Munkedals kommun.
§ 8 Val av överförmyndare
Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige för fyra år i taget räknat
från och med den 1 januari året efter det år val ägt rum till kommunfullmäktige.
Valda personer ska genast anmälas till länsstyrelsen.
§ 9 Ersättarens tjänstgöring
Ersättaren tjänstgör som överförmyndare vid ordinarie överförmyndares frånvaro.
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§ 10 Delegation
Överförmyndaren har möjlighet att till tjänstemän delegera de ärenden som medges
enligt lag.
Överförmyndaren får inte delegera följande beslut
 Framställan eller yttrande till kommunfullmäktige
 Beslut om att entlediga eller skilja god man eller förvaltare från uppdraget
 Beslut om att häva avtal om samlevnad i oskiftat bo
 Beslut om vitesföreläggande
 Beslut om avslag
§ 11 Beslut
För varje beslut som fattats enligt föräldrabalken ska det finnas ett beslutsdokument
där det framgår vem som har fattat beslutet.
§ 12 Kungörelser m m
Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
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2018-12-12
§ 258

Dnr: KS 2018-533

Initiativärende av Rolf Jacobsson (KD) gällande återtagande av
delegation
Sammanfattning
Rolf Jacobsson (KD) initierade 2018-11-13 ärende gällande återtagande av
delegation.
Rolf Jacobsson (KD) yrkar på att delegationspunkt 2.4.4 i kommunstyrelsens
delegationsordning 2018-02-22, § 23 återtas och att ärende om beslut gällande
avgångsvederlag för kommunchefen (kommundirektören) istället ska tas av
kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26 § 238.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkande om återtagande av
delegation till personalutskottet gällande avgångsvederlag till
kommundirektören.

Yrkande
Rolf Jacobsson (KD): Kommunstyrelsen beslutar att återta delegationspunkter
2.4.2.a, 2.4.3.a, 2.4.4.a i kommunstyrelsens delegationsordning antagen 201702-22, § 23. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens reglemente 20
§ ändras till: Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för beredning av
personalärenden som inte delegerats till anställd. Utskottet ska bestå av
3 ledamöter ej ingående i kommunstyrelsens presidium.
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Kommunstyrelsen
beslutar att återta delegationspunkter 2.4.2.a, 2.4.3.a, 2.4.4.a i
kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22, § 23.
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens reglemente 20 §
ändras till: Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för beredning av
personalärenden som inte delegerats till anställd. Utskottet ska bestå av
5 ledamöter.
M-gruppen: Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Rolf Jacobssons (KD)
yrkande och S-gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt S-gruppen med fleras yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-12-12
Forts § 258
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att återta delegationspunkter 2.4.2.a, 2.4.3.a,
2.4.4.a i kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22, §
23.

Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsens reglemente 20 §
ändras till: Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för beredning av
personalärenden som inte delegerats till anställd. Utskottet ska bestå av
5 ledamöter.

Expedieras
Rolf Jacobsson (KD)
Kommunsekreterare
Personalchef
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-11-26

§ 238

Dnr: KS 2018-533

Initiativärende av Rolf Jacobsson (KD) gällande återtagande av
delegation
Sammanfattning
Rolf Jacobsson (KD) initierade 2018-11-13 ärende gällande återtagande av
delegation.
Rolf Jacobsson (KD) yrkar på att delegationspunkt 2.4.4 i kommunstyrelsens
delegationsordning 2018-02-22, § 23 återtas och att ärende om beslut gällande
avgångsvederlag för kommunchefen (kommundirektören) istället ska tas av
kommunstyrelsen.
Yrkande
Ann-Sofie Alm (M): Avslag
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkande om återtagande av
delegation till personalutskottet gällande avgångsvederlag till
kommundirektören.

Utdragsbestyrkande
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Initiativärende gällande återtagande av delegation.
Rolf Jacobsson (KD) yrkar på att delegationspunkt 2.4.4 i kommunstyrelsens
delegationsordning 2018-02-22, § 23 återtas och att ärende om beslut gällande
avgångsvederlag för kommunchefen (kommundirektören) istället ska tas av
kommunstyrelsen.
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2019-02-11
§ 23

Dnr: KS 2018-576

Initiativärende - utreda möjligheten att bygga förskola i anslutning till
nytt äldreboende.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13 § 196 att ge förvaltningen i uppdrag att
skyndsamt utreda förutsättningarna för placering av ny förskola i Dingle i
anslutning till det planerade vård- och omsorgsboendet på Lågum, Dingle.
2019-01-15 beslutade kommunstyrelsen, via ett delegationsbeslut av
kommunstyrelsens ordförande, att överlämna ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning. Samhällsbyggnadsnämnden
hanterade ärendet på sammanträde 2019-01-21, § 19.
Verksamhetens synpunkter:
Överlag är alla mycket positivt inställda till att bygga ny förskola intill nytt
äldreboende i Dingle. Fördelarna är bl.a.:
- Bättre utrymme för en förskola i ett plan
- Bättre plats för stor gård och lekytor
- Möjlighet att skapa lokaler som är väl anpassade för verksamheten.
- Säkrare hämtning, lämning och parkeringsmöjligheter än på skolområdet
- Gemensamt kök med äldreboendet
Det har funnits en tveksamhet till byggnation vid Centrumskolan.
Renovering och tillbyggnad av befintlig förskola kan påbörjas våren 2019. En ny
förskola i ett nytt läge kan påbörjas tidigast om ca 2 år då detaljplanen vunnit
laga kraft. Under tiden blir befintlig modul kvar i verksamheten. Eventuellt
behöver ytterligare modul hyras in.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-16.
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-01.
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande 2019-01-15.
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 19.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att bygga fem nya
förskoleavdelningar på skolområdet.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L) S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Protokollsanteckning
SD-gruppen: Återkommer i kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

11(27)

Sammanträdesdatum

2019-02-11
Forts § 23
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att bygga fem nya
förskoleavdelningar på skolområdet.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

23
2019-01-21

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 19

Dnr: SBN 2019–24

Initiativärende - utreda möjligheten att bygga förskola i anslutning till nytt
äldreboende.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13 § 196 att ge förvaltningen i uppdrag att
skyndsamt utreda förutsättningarna för placering av ny förskola i Dingle i anslutning
till det planerade vård- och omsorgsboendet på Lågum, Dingle.
Verksamhetens synpunkter:

Överlag är alla mycket positivt inställda till att bygga ny förskola intill nytt äldreboende
i Dingle. Fördelarna är bl.a.:
-

Bättre utrymme för en förskola i ett plan
Bättre plats för stor gård och lekytor
Möjlighet att skapa lokaler som är väl anpassade för verksamheten.
Säkrare hämtning, lämning och parkeringsmöjligheter än på skolområdet
Gemensamt kök med äldreboendet

Många har hela tiden varit tveksam till bygge vid Centrumskolan utifrån att det
redan är rörigt där med affären, lastbilar och bussar. Mycket rörelse och liten plats.
Renovering och tillbyggnad av befintliga förskolan är inte lätt heller, pga. begränsad
plats där också.
Renovering och tillbyggnad av befintlig förskola kan påbörjas våren 2019. En ny
förskola i ett nytt läge kan påbörjas tidigast om ca 2 år när detaljplanen vunnit laga
kraft. Under tiden blir befintlig modul kvar i verksamheten. Eventuellt behöver
ytterligare modul hyras in.
Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att bygga fem nya
förskoleavdelningar på skolområdet.



Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda en ny
förskola i anslutning till planerat äldreboende på Lågum.

Expediera
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-12-01

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr:KS 2018

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Initiativärende - utreda möjligheten att bygga
förskola i anslutning till nytt äldreboende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden och Barn- och
Utbildningsnämnden att gemensamt planera för en ny förskola i anslutning till
planerat äldreboende på Lågum.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13 § 196 att ge förvaltningen i uppdrag att
skyndsamt utreda förutsättningarna för placering av ny förskola i Dingle i anslutning
till det planerade vård- och omsorgsboendet på Lågum, Dingle.
Verksamhetens synpunkter:
Överlag är alla mycket positivt inställda till att bygga ny förskola intill nytt
äldreboende i Dingle. Fördelarna är bl.a.:
-

Bättre utrymme för en förskola i ett plan
Bättre plats för stor gård och lekytor
Möjlighet att skapa lokaler som är väl anpassade för verksamheten.
Säkrare hämtning, lämning och parkeringsmöjligheter än på skolområdet
Gemensamt kök med äldreboendet
Bra med generationsutbyte
Nära till natur/skog, hur miljön är utformad har betydelse för vilken utveckling
som är möjlig.
- Slipper hitta tillfälliga lösningar under byggnationstiden.
- Barnen slipper vistas på en arbetsplats under lång tid (finns risker)
Många har hela tiden varit tveksam till bygge vid Centrumskolan utifrån att det
redan är rörigt där med affären, lastbilar och bussar. Mycket rörelse och liten plats.
Renovering och tillbyggnad av befintliga förskolan är inte lätt heller, pga. begränsad
plats där också.
Mark
Det finns inte kommunal mark tillgänglig för ny förskola utan ny mark behöver
förvärvas
Detaljplan
Det nya området måste detaljplaneras. Det bör vara ett ”eget” planarbete och inte
blandas samman med planarbetet för äldreboendet, eftersom det medför förseningar
för äldreboendet. Området bör markeras i ÖP 2018.
Ekonomi
Det finns ca 26 mnkr avsatta för Dingle förskola. En förskola med 5 avdelningar blir
ca 900-1000 m2 stor. Om kök och matsal samordnas med äldreboendet kan
byggnadsytan minska med ca 100 m2. Förskolan byggs för knappt 100 barn. Lek och
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kringytor (parkering, leveranser mm) uppgår till ca 4000 m2. Kostnaden uppgår till
ca 35 mnkr, dvs ytterligare 9 mnkr behöver anslås.
Kök
Det finns för närvarande tre tillagningskök (utvecklingscentrum, Dinglegården o
förskolan) och ett mottagningskök (Centrumskolan). Med en ny förskola på Lågum
blir det tre tillagningskök (utvecklingscentrum, äldreboende och Centrumskolan).
Befintliga lokaler
Nuvarande förskola kan, när den nya står färdig, ställas om för annan kommunal
verksamhet alternativt säljas. Förskolan är på drygt 400 m2 och är i behov av
renovering.
Tid
Renovering och tillbyggnad av befintlig förskola kan påbörjas våren 2019. En ny
förskola i ett nytt läge kan påbörjas tidigast om ca 2 år när detaljplanen vunnit laga
kraft. Under tiden blir befintlig modul kvar i verksamheten. Eventuellt behöver
ytterligare modul hyras in.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Högre investeringskostnad men lägre driftskostnad
Barnkonventionen
Bättre verksamhet vilket gynnar barnen
Facklig samverkan enligt FAS05
Detta blir aktuellt under processen
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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2018-10-16

Kommunstyrelsen

Dnr:KS 2018-486

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Förskola i Dingle
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att riva upp beslutet att bygga fem nya
förskoleavdelningar på skolområdet.
Kommunfullmäktige beslutar att bygga till två nya avdelningar på nuvarande
förskola.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat (2014) att en ny förskola med 5 avdelningar ska
byggas på Centrumskolans område. Medel för detta, ca 20 mnkr, har anslagits.
Utdrag ur 2014 års utredning framgår av bilaga 1
Förvaltningen har begärt och fått uppdraget att se över de olika möjligheterna att
lösa förskoleverksamheten i Dingle.

Situationen 2018
Siffror från hösten 2018 redovisar:

Dingle fsk
Snitt antal
barn*
Som lägst
Som högst

2015

2016

2017

vår
2018

81
69
91

74
69
77

84
74
93

85
78
90

Migrationsverket har tömt anläggningar i Munkedals kommun, tex i Dingle. Effekten
på olika kommunala verksamheter är oklar.
Planerad nybyggnation på skolområdet blir 7-800 m2 stor och dockas till byggnaden
som innehåller kök/matsal/slöjd. En relativt stor del av skolgården tas i anspråk för
byggnaden och det har viss effekt på lekytor.
Alternativ användning av nuvarande lokaler för Dingle förskola är oklar. Det har
funnits ideer om LSS-bostäder men det behovet verkar ha minskat. Att sälja
fastigheten är en möjlighet.
Med anledning av detta har förvaltningen begärt att se över möjligheten att bygga ut
nuvarande förskola.
Verksamhetens synpunkter
Önskad tillbyggnad är ca 200 m2. Helrenovering av den befintliga byggnaden är
önskvärd. En övervåning på nybyggnationen med personalutrymme så som
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konferensrum, samtalsrum, personalrum, toaletter, förråd och omklädningsrum.
Anläggning av ny utemiljö med lekutrustningar och solskydd. En uteplats med tak
från huset för aktiviteter, vagnar mm.
Förskolechef och personal ska vara delaktig i ombyggnadsprocessen.

Slutsats
Fem förskoleavdelningar verkar täcka Dingles behov över överskådlig tid. Eventuella
tillfälliga behov av ytterligare avdelningar kan lösas inom skolans lokaler eftersom
elevantalet sjunkit från ca 160 till drygt 100.
Det fungerar att bygga till två avdelningar på befintlig förskola (tre bef avd)
avseende ytor och funktion. Investeringsmässigt är det fördelaktigt att bygga till två
avdelningar jämfört med nybyggnation av fem på skolområdet. Köket på förskolan
behöver byggas ut och moderniseras. Anslagna medel räcker till utbyggnaden av
förskolan, renovering av befintliga lokaler samt åtgärder på utemiljön.
Obs att Dingle kommer att få fyra (4!) tillagningskök.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utbyggnad av bef förskola är mer hushållande med resurser. Anslagna medel räcker
till utbyggnad och renovering av bef förskola. Utbyggnaden ingår i Partneringupphandlingen.
Barnkonventionen
Förskolebarnen kommer att involveras i ombyggnaden.
Facklig samverkan enligt FAS05
Fack och personal kommer att involveras
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschef
Sektorschef barn o utbildning
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

2019-02-11
§ 24

Dnr: KS 2018-70

Revidering av reglemente – Barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan
benämning som fullmäktige väljer.
Kommunfullmäktige har i regler för arvode och ersättning fastställt att
ordförande i barn- och utbildningsnämnd kommer fullgöra sitt uppdrag på 40 %
av heltid. Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver därför en
revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden utifrån 4 kap. 2 §
kommunallagen.
Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för
att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar.
Beredning
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-15, § 4.
Reglemente för barn och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att
ordförande i nämnden är tillika skolråd.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson
(C): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att
ordförande i nämnden är tillika skolråd.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sida
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Sammanträdesdatum

2019-01-15
§4

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan
benämning som fullmäktige väljer. Kommunfullmäktige har i regler för arvode
och ersättning fastställt att ordförande i barn- och utbildningsnämnd kommer
fullgöra sitt uppdrag på 40 % av heltid. Detta är att anse som betydande del av
heltid och kräver därför en revidering av reglemente för barn- och
utbildningsnämnden utifrån 4 kap. 2 § kommunallagen. Efter dialog med
gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för att låta
benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar.
Beredning
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-01-07, Barn- och
utbildningsnämndens reglemente
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att
ordförande i nämnden är tillika skolråd.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag att
ordförande enligt 4 kap. 2 § kommunallagen även ska ha beteckningen sNROUnG
och finner att nämnden antar förslaget och finner att nämnden antar förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att
ordförande i nämnden är tillika skolråd.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom
Nämndsekreterare
Förvaltningschef barn- och utbildning
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-01-07
Barn och utbildningsnämnden

Dnr: KS 2018-70

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Karin Kvist Ekholm
Nämndsekreterare
Administrativa enheten

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
reglemente
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och utbildningsnämnden,
daterat 2018-12-10, efter revidering om att ordförande i nämnden är tillika skolråd.

Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan
benämning som fullmäktige väljer. Kommunfullmäktige har i regler för arvode och
ersättning fastställt att ordförande i barn- och utbildningsnämnd kommer fullgöra sitt
uppdrag på 40 % av heltid. Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver
därför en revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden utifrån 4 kap.
2 § kommunallagen. Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det
finns ett stöd för att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser
Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden för kännedom
Nämndsekreterare
Förvaltningschef barn- och utbildning
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Reglemente för Barn- och
utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS 2018-70

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 70
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnder skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg
och undervisning.
Nämnden svarar för;
• Förskole- och fritidsverksamhet
• Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive
svenska för invandrare (SFI)
• Elevhälsovård
• Tillsynsansvar för friförskola
• Dagbarnvårdare
• Skolskjutsverksamhet
• Huvudmannaskap för förskola och skola
• Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna
verksamheten
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
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Ordföranden
6 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande åläggs att:
• leda nämndens arbete och sammanträden,
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
• tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
• bevaka att nämndens beslut verkställs.
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden är tillika skolråd.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Barn- och utbildningsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ålderspresidenten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § 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 nämnden 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.
Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Barn- och
utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Barn- och utbildningsnämnden vem som skall underteckna
handlingar.
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2019-02-11
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Dnr: KS 2018-71

Revidering av reglemente – Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan
benämning som fullmäktige väljer.
Kommunfullmäktige har i regler för arvode och ersättning fastställt att
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden kommer fullgöra sitt uppdrag på 40 %
av heltid. Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver därför en
revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden utifrån 4 kap. 2 §
kommunallagen.
Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för
att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar.
Beredning
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 1.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2018-03-28 efter revidering om att
ordförande i nämnden är tillika Samhällsbyggnadsråd.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson
(C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2018-03-28 efter revidering om att
ordförande i nämnden är tillika Samhällsbyggnadsråd.

Utdragsbestyrkande
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2019-01-21

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§1

Dnr: SBN 2019–5

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan
benämning som fullmäktige väljer. Kommunfullmäktige har i regler för arvode och
ersättning fastställt att ordförande i samhällsbyggnadsnämnden kommer fullgöra
sitt uppdrag på 40 % av heltid. Detta är att anse som betydande del av heltid och
kräver därför en revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden utifrån 4
kap. 2 § kommunallagen. Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att
det finns ett stöd för att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar.
Beredning
Tjänsteskrivelse, Förvaltningschef

2018-12-19

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden, daterat 2018-03-28 efter revidering om att
ordförande i nämnden är tillika Samhällsbyggnadsråd.

Expedieras
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-12-19

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr: SBN 2019-5

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Markus Fjellsson
Nämndsekreterare
Administrativa enheten

Revidering av Samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden,
daterat 2018-03-28 efter revidering om att ordförande i nämnden är tillika
Samhällsbyggnadsråd.

Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan
benämning som fullmäktige väljer. Kommunfullmäktige har i regler för arvode och
ersättning fastställt att ordförande i samhällsbyggnadsnämnden kommer fullgöra sitt
uppdrag på 40 % av heltid. Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver
därför en revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden utifrån 4 kap. 2 §
kommunallagen. Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns
ett stöd för att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser
Mats Tillander
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
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Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr: SBN 2019-5

Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:
Kommunfullmäktige 2018-11-29, § 106

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 27
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare

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

65

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnder skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt
plan- och bygglagen (PBL). Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra.
Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag
och angivna riktlinjer.
2 § Nämnden är ansvarig för:
 Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
 Bostadsanpassning
 Kommunal måltidsverksamhet
 Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler
 Detaljplanearbete
 Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP
 Det totala kommunala försäkringsskyddet
 Energirådgivning
 Väghållning/trafiksäkerhet
 Förvaltning av kommunal mark
 Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom
 GIS/karta
 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
 Strandskydd
Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om:
 Antagande av plan-/ramavtal
 Antagande av mindre planer
 Planbesked
 Adressättning
 Namnsättning av gator och allmänna platser
 Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter
 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter
 Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser
 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr
 Teckna och säga upp avtal om externa lokaler
 Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter
 Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller
kommunal mark
 Upplåtelse av allmän plats
 Lokala trafikföreskrifter
 Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning,
servitut mm
 Dispenser från strandskyddsbestämmelser
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
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Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
6 § Samhällsbyggnadsnämndens ordförande åläggs att:
 leda nämndens arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
 bevaka att nämndens beslut verkställs.
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är tillika samhällsbyggnadsråd.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § 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 nämnden 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
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med Samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av
Samhällsbyggnadsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden vem som skall underteckna
handlingar.
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2019-02-11
§ 26

Dnr: KS 2018-69

Revidering av reglemente – Välfärdsnämnden.
Sammanfattning
Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan
benämning som fullmäktige väljer.
Kommunfullmäktige har i regler för arvode och ersättning fastställt att
ordförande i välfärdsnämnden kommer fullgöra sitt uppdrag på 40 % av heltid.
Detta är att anse som betydande del av heltid och kräver därför en revidering av
reglemente för välfärdsnämnden utifrån 4 kap. 2 § kommunallagen.
Efter dialog med gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för
att låta benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar.
Beredning
Välfärdsnämnden 2019-01-10, § 1.
Reglemente för välfärdsnämnden.
Välfärdsnämndens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med 4 kap. 2 §
kommunallagen, revidera välfärdsnämndens reglemente genom att införa
tillägget att välfärdsnämndens ordförande även ska ha beteckningen
socialråd.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson
(C): Bifall till välfärdsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med 4 kap. 2 §
kommunallagen, revidera välfärdsnämndens reglemente genom att införa
tillägget att välfärdsnämndens ordförande även ska ha benämningen
socialråd.

Utdragsbestyrkande
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2019-01-02
Välfärdsnämnden

Dnr: KS 2018-69
(VFN 2019-1)

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa enheten

Revidering av Välfärdsnämndens reglemente
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 4 kap. 2 § kommunallagen, revidera
välfärdsnämndens reglemente genom att införa tillägget att välfärdsnämndens
ordförande även skall ha beteckningen socialråd.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-03-28 § 25 reglemente för välfärdsnämnden.
Reglementet reviderades därefter 2018-11-28 § 107.
I kommunallagen 4 kap 2 § anges att den som inom kommunen eller landstinget
som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha
benämningen ”råd” eller annan befattning som fullmäktige bestämmer. Syftet med
bestämmelsen är att förtydliga att det i kommunallagen finns bestämmelser om
förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på hel- eller deltid. Genom ändringen
kommer lagen på ett korrekt sätt att återge att de förtroendevalda har olika roller i
styrningen av kommuner och landsting.
Förvaltningen och gruppledarna har i samråd kommit fram till att det finns ett stöd
för att låta benämningarna för ordföranden i välfärdsnämnden, barn-och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden spegla förvaltningschefernas
titlar som är socialchef, skolchef och samhällsbyggnadschef.
Välfärdsnämndens ordförande föreslås få titeln socialråd.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Nämndsekreterare
Akten
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Reglemente för Välfärdsnämnden

Reglemente för välfärdsnämnden

Dnr: KS 2018-69

Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:
Kommunfullmäktige 2018-11-28, § 107

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 25
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnden skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som
regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden
ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt
ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med
alkohollagen.
Nämnden svarar för;
• Kommunal vård- och omsorgsverksamhet
• Kommunal hälso- och sjukvård (HSL)
• Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
• Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL)
• Biståndsfrågor enligt SoL
• Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering
• Familjerådgivning som åvilar kommunen
• Integration (verkställighet)
• Arbetsmarknadsenheten (AME)
• Samverkan mellan olika vårdgivare
• Tillstånd och tillsyn av alkohol
• Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
• Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna
verksamheten
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
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Välfärdsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Välfärdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Välfärdsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
6 § Välfärdsnämndens ordförande åläggs att:
• leda nämndens arbete och sammanträden,
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
• tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
• bevaka att nämndens beslut verkställs.
• Ordförande i välfärdsnämnden är tillika socialråd. - tillägg
Tidpunkt för sammanträden
7 § Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Välfärdsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
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Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § 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 nämnden 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.
Välfärdsnämndens utskott
16 § Inom Välfärdsnämnden ska finnas ett utskott för handläggning av ärenden
som innefattar myndighetsutövning inom främst socialtjänsten såsom, Individ- och
familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS),
socialpsykiatri samt äldreomsorg.
Utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare.
Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare utses
inom sig av välfärdsnämnden.
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Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträde.
Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats
till utskottet.
Expediering och publicering
17 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
18 § Delgivning med välfärdsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen
eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
19 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av välfärdsnämnden skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer välfärdsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

15(27)

Sammanträdesdatum

2019-02-11
§ 27

Dnr: KS 2019-14

Utbetalning av partistöd 2019 – Sverigedemokraterna.
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per
mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26, § 47 om revidering i Regler för
kommunalt partistöd.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-0115. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.
Beredning
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-22.
Redovisning av kommunalt partistöd 2018.
Förvaltningens förslag till beslut


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

Mandat
9

Mandatstöd
104 625

Totalt
116 250

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till
förvaltningens förslag.
SD-gruppen: Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att kommunstyrelsen
beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt partistöd 2018.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på SD-gruppens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2019-02-11
Forts § 27
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen för kommunalt
partistöd 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut


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

Justerandes sign

Mandat
9

Mandatstöd
104 625

Utdragsbestyrkande

Totalt
116 250

Sida

16(27)

79

80
2019-01-22

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2019-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 till
Sverigedemokraterna i Munkedal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Sverigedemokraterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
11 625

Mandat
9

Mandatstöd
104 625

Totalt
116 250

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 125 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år.
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26, § 47 om revidering i Regler för
kommunalt partistöd.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-01-15.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Sverigedemokraterna i Munkedal
Kommunsekreteraren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

17(27)

Sammanträdesdatum

2019-02-11
§ 28

Dnr: KS 2018-586

Förvärv av Foss-Berg 3:1, Bergsäter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog under 2009 en ny detaljplan för området Bergsäter,
beläget söder om Långedalsvägen. Detaljplanen möjliggör uppförandet av 22
byggrätter för enbostadshus, radhus etc. Planen vann laga kraft 2009-07-10.
Av planområdet är ca 5 av 22 byggrätter i kommunal ägo och ca 17 av 22
byggrätter i privat ägo. Gemensamma försök har under årens lopp gjorts för att
sälja området till exploatörer, dock utan att lyckas.
De privata markägarna har kontaktat kommunen för att efterhöra det
kommunala intresset att förvärva området. Ett avtal, baserat på ett pris på ca 50
000 kr per byggrätt, har upprättats. Kostnaden för att exploatera området
bedöms uppgå till ca 4 mnkr för gata, va, belysning etc.
Kommunen saknar tomter i denna del av samhället. Området ligger i nära
anslutning till Munkedals motet och erbjuder såväl goda pendlingsmöjligheter
som kommunikationsmöjligheter med centrum, skola mm.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2018-01-08. Avtal Bergsäter. Samhällsbyggnadsnämnden 201901-21, § 5.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal med Hans och
Birgitta Hansson avseende förvärv av del av Foss-Berg 3:1, Bergsäter för
850 000 kr.



Kommunfullmäktige anslår 850 000 kr för att finansiera förvärvet.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L) och SD-gruppen: Bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Protokollsanteckning
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Återkommer i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida
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Sammanträdesdatum

2019-02-11
Forts § 28
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal med Hans och
Birgitta Hansson avseende förvärv av del av Foss-Berg 3:1, Bergsäter för
850 000 kr.



Kommunfullmäktige anslår 850 000 kr för att finansiera förvärvet.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7
2019-01-21

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§5

Dnr: SBN 2019–1

Förvärv av mark Foss-Berg 3:1, Bergsäter
Kommunfullmäktige antog under 2009 en ny detaljplan för området Bergsäter,
beläget söder om Långedalsvägen. Detaljplanen möjliggör uppförandet av 22
byggrätter för enbostadshus, radhus etc. Planen vann laga kraft 2009-07-10.
Av planområdet är ca 5 av 22 byggrätter i kommunal ägo och ca 17 av 22
byggrätter i privat ägo. Gemensamma försök har under årens lopp gjorts för att
sälja området till exploatörer, dock utan att lyckas.
De privata markägarna har kontaktat kommunen för att efterhöra det kommunala
intresset att förvärva området. Ett avtal, baserat på ett pris på ca 50 000 kr per
byggrätt, har upprättats. Kostnaden för att exploatera området bedöms uppgå till
ca 4 mnkr för gata, va, belysning etc.
Kommunen saknar tomter i denna del av samhället. Området ligger i nära
anslutning till Munkedals motet och erbjuder såväl goda pendlingsmöjligheter som
kommunikationsmöjligheter med centrum, skola mm.
Beredning
Tjänsteskrivelse; Enhetschef gata/mark, Förvaltningschef
Avtal Bergsäter (KS 2018–586)

2018-01-08

Beslut


Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal med Hans och
Birgitta Hansson avseende förvärv av del av Foss-Berg 3:1, Bergsäter för
850 000 kr.



Kommunfullmäktige anslår 850 000 kr för att finansiera förvärvet.

Expedieras
Fastighetsägarna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

85
2019-01-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr: SBN 2019-1

TJÄNSTESKRIVELSE

Förvärv av mark Foss-Berg 3:1, Bergsäter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal med Hans och Birgitta
Hansson avseende förvärv av del av Foss-Berg 3:1, Bergsäter för 850 000 kr.
Kommunfullmäktige anslår 850 000 kr för att finansiera förvärvet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog under 2009 en ny detaljplan för området Bergsäter,
beläget söder om Långedalsvägen. Detaljplanen möjliggör uppförandet av 22
byggrätter för enbostadshus, radhus etc. Planen vann laga kraft 2009-07-10.
Av planområdet är ca 5 av 22 byggrätter i kommunal ägo och ca 17 av 22 byggrätter
i privat ägo. Gemensamma försök har under årens lopp gjorts för att sälja området
till exploatörer, dock utan att lyckas.
De privata markägarna har kontaktat kommunen för att efterhöra det kommunala
intresset att förvärva området. Ett avtal, baserat på ett pris på ca 50 000 kr per
byggrätt, har upprättats. Kostnaden för att exploatera området bedöms uppgå till ca
4 mnkr för gata, va, belysning etc.
Kommunen saknar tomter i denna del av samhället. Området ligger i nära anslutning
till Munkedals motet och erbjuder såväl goda pendlingsmöjligheter som
kommunikationsmöjligheter med centrum, skola mm.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Möjlighet att ta fram tomter i ett bra läge till rimligt försäljningspris.
Miljö
Miljökonsekvenser har utretts i planarbetet.
Barnkonventionen
Lekplats inom området och nära till naturen. Bra kommunikationer till skola och
förskola.
Inga ytterligare konsekvenser

Henrik Gustafsson
Enhetschef gata/mark

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Beslutet expedieras till: Fastighetsägarna, Samhällsbyggnadsförv.
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Sammanträdesdatum

2019-02-11
§ 29

Dnr: KS 2019-19

Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2018, § 8, bland annat att
godkänna förslag till Torghandelsföreskrifter samt att under en prövotid om ett
år inte ta ut avgift för saluplats.
Under det år som Torghandelsföreskriften gällt har efterfrågan på saluplatser
varit begränsad och det har inte funnits behov av ett avgiftsuttag som
styrmedel. Därtill ser kommunen positivt på torghandel som företeelse.
Föreligger nu reviderat förslag till Torgahandelsföreskrifter där det framgår att
avgift inte tas ut för saluplats. Vidare har lagts till att vid försäljning eller
arrangemang där det förekommer öppen låga, exempelvis vid grillning, ska
räddningstjänsten kontaktas för samråd.
Beredning
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2019-01-28.
Torghandelsföreskrifter.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut avgift för saluplats.



Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna reviderat förslag till
Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson
(C): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut avgift för saluplats.



Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna reviderat förslag till
Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun.

Utdragsbestyrkande

86

87
2019-01-28

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2019-19

TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag till reviderad Torghandelsföreskrift för
Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut avgift för saluplats.
Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna reviderat förslag till
Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2018, § 8, bland annat att godkänna
förslag till Torghandelsföreskrifter samt att under en prövotid om ett år inte ta ut
avgift för saluplats.
Under det år som Torghandelsföreskriften gällt har efterfrågan på saluplatser varit
begränsad och det har inte funnits behov av ett avgiftsuttag som styrmedel. Därtill
ser kommunen positivt på torghandel som företeelse.
Föreligger nu reviderat förslag till Torgahandelsföreskrifter där det framgår att avgift
inte tas ut för saluplats. Vidare har lagts till att vid försäljning eller arrangemang där
det förekommer öppen låga, exempelvis vid grillning, ska räddningstjänsten
kontaktas för samråd.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Avgiftsbefrielsen vid användning av saluplats innebär minskade intäkter av mindre
omfattning.
Folkhälsa
Väl organiserad torghandel anses i allmänhet utgöra ett positivt inslag i gatubilden.
Peter Berborn
Administrativ chef
Kommunstyrelsens förvaltning

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivsstrategen
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Dnr: KS 2019-19

Kommunfullmäktige

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Munkedals kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-25, §
Munkedals kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter
enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens
lokala ordningsföreskrifter gäller dessa ordningsföreskrifter för salutorg i Munkedals
kommun. Syftet med föreskrifterna är upprätthålla den allmänna ordningen.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på Centrumtorget i Munkedal.
Saluplatser
§3
På torghandelsplatsen finns saluplatser enligt bilaga.
§4
Vid fördelning av saluplatserna gäller följande.
Kommunstyrelsen fördelar saluplatser genom Medborgarcentrum. Upplåtelse av
saluplats sker utan kostnad. Önskemål om saluplats framförs till
Medborgarcentrum.
Medborgarcentrum fördelar saluplatserna och håller en dagsaktuell loggbok över
upplåtna platser. Fördelning av platser sker i den ordning anmälan inkommer.
Fler än en saluplats får tilldelas en person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgång på platser. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på
någon annan.
Näringslivsutvecklaren kontrollerar efterlevnaden av dessa föreskrifter.

Tider för försäljning
§5
Torghandel får ske alla dagar.
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Försäljning får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast klockan 20.00 vardagar,
lördagar och helgdagar.
Försäljare får inte börja lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen tidigare
än en timma före fastställd försäljningstid. Varor och redskap ska vara bortförda
senast en timma efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl
föreligger, får kommunstyrelsen besluta att försäljning inskränks eller utökas i tid.
Innehavarens upplysningsskyldighet
§6
En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen om tillfällig försäljning (1990:1183)
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning
om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Momsregistrering eller
personlig legitimation ska kunna uppvisas.
Förbud mot försäljning av vissa varor
§7
Knivar, sprängmedel, skjutvapen och pyrotekniska varor samt varor med
drogglorifierande eller kränkande anslag får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
§8
Vid försäljning av livsmedel på allmän försäljningsplats gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen
(2006:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.
Miljöförvaltningen kan ge information om bestämmelserna.
Placering av varor, redskap och fordon
§9
Varor och redskap får endast placeras på utmärkta saluplatser enligt bifogad karta.
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs särskilt tillstånd.
Renhållning
§10
Innehavaren av en saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att ta det med sig.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Öppen låga
§11
Vid försäljning eller arrangemang där det förekommer öppen låga, till
exempel vid grillning, ska räddningstjänsten kontaktas för samråd.
Överträdelse av föreskrift
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§12
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot följande bestämmelser kan
dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.





Olovlig överlåtelse av saluplats till annan (§4)
Överträdelse av tidpunkt för försäljning (§5)
Försäljning av förbjudna artiklar (§7)
Otillåten placering av varor/redskap eller framförande/uppställning av fordon (§9)
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Sammanträdesdatum

2019-02-11
§ 33

Dnr: KS 2018-566

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12, § 265 att återremittera rubricerat
ärende för att få en rapport om den samlade investeringsvolymen hittills, en plan
över utväxling av externa lokaler samt en grov bedömning av framtida nyttjande
av lokaler inklusive investeringsbehov. Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14,
§ 13 att överlämna ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden hanterade ärendet på sammanträde 2019-01-21, §
9.
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att
planlägga/bebygga ”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande
åtgärder:
- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken.
- AME (finns i Pipfabriken och gamla kommunförrådet) flyttar till hus 13
och hus 18.
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga
kommunförrådet.
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4.
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni
2020.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2018-11-26.
Tjänsteskrivelse 2018-12-27.
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 9.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109
(tillbyggen Kunskapens Hus) och 2000 tkr från projekt 1114
(Kungsmarksskolans kök/kafé) till åtgärder på Utvecklingscentrum.



Kommunfullmäktige beslutar att anslå 4,0 mnkr i 2019 års budget för
åtgärder på Utvecklingscentrum.



Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1,1 mnkr för ombyggnad av
övervåningen i Sporren.

Utdragsbestyrkande
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24(27)

Sammanträdesdatum

2019-02-11
Forts § 33
Yrkande
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Att kommunstyrelsen särskilt yttrar sig om att
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för
att presentera andra alternativ för fritidsgården och därmed kunna låta
arbetsmarknadsenheten vara kvar i befintliga lokaler tillsvidare och att
vinkelbyggnaden på Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver
byggas om.
SD-gruppen: Bifall M-gruppen och Göran Nybergs (L) yrkande.
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och Mgruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att särskilt
yttra sig över förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till M-gruppen med fleras yrkande
Nej-röst: Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Mathias Johansson (SD)
Pontus Reuterbratt (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Pia Hässlebräcke (S)
Resultat

Justerandes sign

Ja
X
X
X
X
X
X

6

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
5

Utdragsbestyrkande

92

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

25(27)

Sammanträdesdatum

2019-02-11
Forts § 33
Kommunstyrelsens yttrande över samhällsbyggnadsnämndens förslag
till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att presentera andra alternativ för
fritidsgården och därmed kunna låta arbetsmarknadsenheten vara kvar i
befintliga lokaler tillsvidare och att vinkelbyggnaden på
Utvecklingscentrum, byggnad 13 och 18, inte behöver byggas om.

Reservation
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Pia Hässlebräcke (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§9

Dnr: SBN 2019–27

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 2018-12-12 kompletteringar av
rubricerat ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg:
- Investeringar hittills på UC?
- Hur går det med flyttkedjan?
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov?
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att planlägga/bebygga
”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande åtgärder:
- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken.
- AME (finns i Pipfabriken och gamla kommunförrådet) flyttar till hus 13 och
hus 18.
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga
kommunförrådet.
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4.
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni
2020.
Beredning
Tjänsteskrivelse; Fastighetschef, Förvaltningschef
KS sammanträdesprotokoll §265
KSAU sammanträdesprotokoll §244
Skrivelse; Fastighetschef, Förvaltningschef

2018-12-27
2018-12-12
2018-11-26
2018-11-26

Yrkande
Per-Arne Brink (S) yrkar bifall.
Sven-Arne Thorstensson (M) yrkar på återremiss för att ärendet ska kompletteras
med kostnadsunderlag mm.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras,
och finner att frågan ska avgöras idag.
Reservation
Sven-Arne Thorstensson: Härmed reserverar jag mig mot bifallsbeslutet angående
§9. Reservationen grundas på att kostnadsunderlag eller alternativa åtgärder inte
finns för att säkerställa den s.k. flyttkedjan.
Reservationen gäller hela investeringsredovisningen för Utvecklingscentrum 2019.
Beslut




Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från projekt 1109
(tillbyggen Kunskapens Hus) och 2000 tkr från projekt 1114
(Kungsmarksskolans kök/kafé) till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i
Sporren.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-566

TJÄNSTESKRIVELSE

Investeringar på Utvecklingscentrum Munkedal
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren.

Uppdrag
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 181212 kompletteringar av rubricerat
ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg:
- Investeringar hittills på UC?
- Hur går det med flyttkedjan?
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov?
Kommunstyrelsen har 190114 beslutat att överlämna ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Förvärv/försäljning
UC förvärvades 2017 för 28000 tkr. Därefter har följande försäljningar skett:
- Försäljning skog (omr 6, 8 o 10)
7820 tkr
- Försäljn Bärby
375 tkr
- Försäljn Stärken
6200 tkr
- Försäljn omr 4
600 tkr
- Försäljn omr 5
1865 tkr
- Försäljn omr 7
500 tkr
Totalt sålt för
17360 tkr
På gång är:
- Försäljn omr 1(skog)
- Försäljn hus Kallkärrsvägen (hus 15)
Investeringar
Åtgärder 2016
- Ombyggnad hus 3 och 4 för Put/Asyl.
- Ventilationsåtgärder i hus 39.
Åtgärder 2017
- Ombyggnad hemkunskapskök i hus 39.
- Vent och belysning i klassrum i hus 19.
- Anpassning i hus 36 för AME.
- Nytt tak på hus 35 påbörjat.
-

Räcken, dörrar hus 1
Larm- och passagesystem hus 35
Ramp, handikapptoalett och hörslinga i Sporren
Ny belysning i två klassrum samt
renovering toalett i hus 35.
- Fönster, fasad etc på hus 36.

3,5-4 mnkr
200 tkr
352 tkr
116 tkr.
530 tkr
2017 300 tkr
2018 850 tkr
90 tkr
237 tkr
190 tkr
40 tkr.
60 tkr.
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- Arbetsmiljöåtgärd samt åtgärder för
ökad driftssäkerhet på flisanläggningen
- Ombyggnad hus 3 för hemtjänsten.

120 tkr
1200 tkr

Åtgärder 2018
- Ugn, grytor kök hus 35
- Rivning hus 28
- Fönster och fasad på hus 38
- Inre åtgärder hus 38
- Renovering hiss hus 35
- Yttre underhåll hus 3
- Solskyddsfilm hus 35
- Sporren invändigt.
- Belysning hus 3
- Oljetanksarbete
- Larm- o passagesystem hus 38
- Belysning hus 19
- Lektionssal o kontor i hus 8 o 9
- Utgödsling hus 40
- Upprustning hus 37 två kontor
- Snörasskydd, skyltar div hus
- Målning lusthus
- Motorvärmare hus 3
- Upprustning hus 3

119 tkr
96 tkr
1123 tkr
856 tkr
450 tkr
355 tkr
50 tkr
500 tkr
52 tkr
35 tkr
227 tkr
130 tkr
233 tkr
78 tkr
27 tkr
25 tkr
12 tkr
55 tkr
895 tkr

Åtgärder 2019
- Anpassning AME hus 18 o hus 13
- Yttre underhåll hus 4
- Ombyggnad hus 4 till lektionssalar mm
- Fönster, fasad, målning hus 39
- Golv, maskiner, brunnar i storkök hus 35
- Målning hus 6
- Lås o larm hus 3

5100 tkr
355 tkr
1600 tkr
1200 tkr
400 tkr
175 tkr
227 tkr

Byggnaderna utnyttjande
Byggnader som inte utnyttjas alls är:
Hus 5: tidigare bostadsrum
Hus 12: kontor
Hus 16: Förråd/maskinhall
Annonserade kommande behov
Gymnasiefriskolan: Hus 16 för hästutbildning
Gymnasiefriskolan: resterande del av Hus 2
Flyttkedjan
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att planlägga/bebygga
”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande åtgärder:
- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken.
- AME (finns i Pipfabriken och ga kommunförrådet) flyttar till hus 13 och hus 18.
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga kommunförrådet.
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4.
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni
2020.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Satsningar på kommunala lokaler för i första hand kommunal verksamhet. Externa
lokaler kan lämnas om tidplaner hålls.
Facklig samverkan enligt FAS05
Sker vid verksamhetsförändringar och lokalförändringar.
Barnkonventionen
Aktuella åtgärder berör inte barn.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Johansson
Fastighetschef

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-566

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ulrika Johansson
Fastighetschef

Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum.
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på
Utvecklingscentrum
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra kommunalt
uppsatta mål, tex att få fram bostäder.
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i Utvecklingscentrum
ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att genomföra detta och
samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder.
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum:
- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 2000 tkr.
Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i byggnad 19 för
ca 10 mnkr.
- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från Pipfabriken och
Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor del
tillgänglighetsanpassningar.
- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är dels
anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.
- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om övervåningen
från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet mm. Kostnaden
bedöms uppgå till 1 100 tkr.
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.:
- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder i
Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska fungera.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ytterligare ombyggnader i Utvecklingscentrum. Där går fler elever nu än någonsin
tidigare men väldigt få bor på anläggningen. Dessa inackorderingsrum behöver
byggas om till annat eller rivas.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadschefen
Sektorchef Barn och utbildning
Ekonomichef
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§ 32

Dnr: KS 2018-356

Medborgarförslag om välkomstskyltar vid infarterna till Munkedal.
Sammanfattning
Viktor Strinning, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att ”Välkommen till
Munkedal”-skyltar sätts upp vid infarterna till Munkedal.
Kommunstyrelsen har 2019-01-14 beslutat att överlämna ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även
tätorterna Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar
sättas upp vid kommungräns.
Ska skyltar sättas upp bara för Munkedals tätort gäller det 5 skyltar.
Ska alla tätorter omfattas gäller det Munkedal (5), Dingle (3), Hällevadsholm
(4), Hedekas (4) och Torreby (1) dvs totalt 17 skyltar.
Ska ”kommunen” skyltas krävs 9 skyltar.
Kommunen genomför nu en översyn av skyltar med tillstånd utmed större
allmänna vägar. Eventuellt kan denna översyn leda fram till samlade
informationsskyltar på ”lämpliga” ställen. Kommunen bör avvakta utgången av
pågående process innan beslut fattas.
Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen/Trafikverket för den aktuella typen av
skyltar. Beroende på budskap, placering och vem som är markägare bedöms
varje skylt kosta mellan 30–50 tkr.
Beredning
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-21, § 7. Medborgarförslag om uppsättande
av välkomstskyltar.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson
(C): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner
att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§7

Dnr: SBN 2019–26

Medborgarförslag-välkomstskylt
Viktor Strinning, Munkedal föreslår att ”Välkommen till Munkedal”-skyltar sätts upp
vid infarterna till Munkedal.
Kommunstyrelsen har 2019-01-14 beslutat att överlämna ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även tätorterna
Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar sättas upp i
kommungräns.
Ska skyltar sättas upp bara för Munkedals tätort gäller det 5 skyltar.
Ska alla tätorter omfattas gäller det Munkedal (5), Dingle (3), Hällevadsholm (4),
Hedekas (4) och Torreby (1) dvs totalt 17 skyltar.
Ska ”kommunen” skyltas krävs 9 skyltar.
Kommunen genomför nu en översyn av skyltar med tillstånd utmed större allmänna
vägar. Eventuellt kan denna översyn leda fram till samlade informationsskyltar på
”lämpliga” ställen. Kommunen bör avvakta utgången av pågående process innan
beslut fattas.
Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen/Trafikverket för den aktuella typen av skyltar.
Beroende på budskap, placering och vem som är markägare bedöms varje skylt
kosta mellan 30–50 tkr.
Beredning
Tjänsteskrivelse: Enhetschef gata/mark, Förvaltningschef
Medborgarförslag
Beslut


Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Expedieras
Viktor Strinning
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-01-13
2018-07-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

15(23)

Sammanträdesdatum

2019-01-14
§ 11

Dnr: KS 2018-356

Svar på medborgarförslag gällande välkomstskylt.
Sammanfattning
Viktor Strinning, Munkedal föreslår att ”Välkommen till Munkedal”-skyltar sätts
upp vid infarterna till Munkedal.
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även
tätorterna Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar
sättas upp i kommungräns.
Ska skyltar sättas upp bara för Munkedals tätort gäller det 5 skyltar.
Ska alla tätorter omfattas gäller det Munkedal (5), Dingle (3), Hällevadsholm
(4), Hedekas (4) och Torreby (1) dvs totalt 17 skyltar.
Ska ”kommunen” skyltas krävs 9 skyltar.
Kommunen genomför nu en översyn av skyltar med tillstånd utmed större
allmänna vägar. Eventuellt kan denna översyn leda fram till samlade
informationsskyltar på ”lämpliga” ställen. Kommunen bör avvakta utgången av
pågående process innan beslut fattas.
Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen/Trafikverket för den aktuella typen av
skyltar. Beroende på budskap, placering och vem som är markägare bedöms
varje skylt kosta mellan 30-50 tkr.
Beredning
Samhällsbyggnadschefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-02.
Medborgarförslag från Viktor Strinning.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet kan överlämnas till
samhällsbyggnadsnämnden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förslaget.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 263

Dnr: KS 2018-408

Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas
Sammanfattning
Jennet Redjepova, Hedekas med flera föreslår i ett medborgarförslag att
lekplatsen i anslutning till Daliavägen rustas upp och anpassas till yngre barn.
Det finns tre lekplatser i Hedekas – skolan, förskolan och Daliavägen.
Lekplatserna på skolan och förskolan har rustats upp och är tillgängliga för
allmänheten på ”icke verksamhetstid”, dvs kvällar, helger och i vissa fall lov.
Lekplatsen på Daliavägen är sliten och ska enligt förvaltningens planer rustas
upp med nya lekredskap etc. under våren 2019. Lekplatsen kommer då att
utformas som en lekplats för de mindre barnen.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-07.
Medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-11-26 § 242.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Rolf
Jacobsson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Utdragsbestyrkande
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2018-11-26

§ 242

Dnr: KS 2018-408

Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas
Sammanfattning
Jennet Redjepova, Hedekas med flera föreslår i ett medborgarförslag att
lekplatsen i anslutning till Daliavägen rustas upp och anpassas till yngre barn.
Det finns tre lekplatser i Hedekas – skolan, förskolan och Daliavägen.
Lekplatserna på skolan och förskolan har rustats upp och är tillgängliga för
allmänheten på ”icke verksamhetstid”, dvs kvällar, helger och i vissa fall lov.
Lekplatsen på Daliavägen är sliten och ska enligt förvaltningens planer rustas
upp med nya lekredskap etc. under våren 2019. Lekplatsen kommer då att
utformas som en lekplats för de mindre barnen.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-07.
Medborgarförslag om upprustning av lekplats i Hedekas.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Utdragsbestyrkande
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Handläggare:
Kenneth Franke
Enhetschef Park o Skog

Medborgarförslag – uppdaterad lekplats i Hedekas
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Sammanfattning
Jennet Redjepova, Hedekas med flera föreslår i ett medborgarförslag att lekplatsen i
anslutning till Daliavägen rustas upp och anpassas till yngre barn.
Det finns tre lekplatser i Hedekas – skolan, förskolan och Daliavägen. Lekplatserna
på skolan och förskolan har rustats upp och är tillgängliga för allmänheten på ”icke
verksamhetstid”, dvs kvällar, helger och i vissa fall lov.
Lekplatsen på Daliavägen är sliten och ska enligt förvaltningens planer rustas upp
med nya lekredskap etc under våren 2019. Lekplatsen kommer då att utformas som
en lekplats för de mindre barnen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Upprustningen ryms inom ordinarie anslag.
Barnkonventionen
Viktigt att barn får goda möjligheter att leka och umgås
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Jennet Redjepova, Hedekas
Enhetschef Park o Skog

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Sammanträdesdatum

2018-12-12
§ 264

Dnr: KS 2018-350

Svar på medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön
Sammanfattning
Therese Karlsson, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att det satsas
mer på cykelvägar i kommunen. Som exempel nämns behov av cykelväg längs
gamla E6an från Svarteborg norrut förbi Alnässjön.
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 (2019?). 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.
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
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-17.
Medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-11-26 § 243.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GCväg förbi Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar
kommer att fortsätta.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Kommunfullmäktige
bifaller medborgarförslaget om att Munkedal kommun ska satsa mer på
cykelvägar. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga
cykelväg förbi Alnässjön med hänvisning till det projekt som pågår om cykelväg
genom Bohuslän.
M-gruppen och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med
fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S-gruppen med
fleras yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-12-12
Forts § 264
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om att Munkedal
kommun ska satsa mer på cykelvägar. Förvaltningen får i uppdrag att
utreda möjligheten att bygga cykelväg förbi Alnässjön med hänvisning till
det projekt som pågår om cykelväg genom Bohuslän.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-11-26

§ 243

Dnr: KS 2018-350

Svar på medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön
Sammanfattning
Therese Karlsson, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att det satsas
mer på cykelvägar i kommunen. Som exempel nämns behov av cykelväg längs
gamla E6an från Svarteborg norrut förbi Alnässjön.
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 (2019?). 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.
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
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-17.
Medborgarförslag om cykelväg förbi Alnässjön.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GCväg förbi Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar
kommer att fortsätta.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GCväg förbi Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar
kommer att fortsätta.

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag – fler cykelvägar i kommunen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att satsa på en GC-väg förbi
Alnässjön men informerar om att satsningen på GC-vägar kommer att fortsätta.

Sammanfattning
Therese Karlsson, Hällevadsholm föreslår i ett medborgarförslag att det satsas mer
på cykelvägar i kommunen. Som exempel nämns behov av cykelväg längs gamla
E6an från Svarteborg norrut förbi Alnässjön.
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 (2019?). 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.
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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunal kostnad för utbyggnad av GC-vägar. Möjlighet till statsbidrag finns i vissa
fall.
Folkhälsa
Motion och förbättrad trafiksäkerhet främjar folkhälsan
Miljö
Om fler ”vågar” cykla istället för att ta bilen har det en positiv effekt på miljön.
Själva byggandet kan dock påverka miljön negativt. Åkermark kan komma att tas i
anspråk för GC-vägar.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschefen

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till: Förslagsställaren
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
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Sammanträdesdatum

2018-12-12
§ 262

Dnr: KS 2018-370

Svar på motion om inköp av lokalt producerade livsmedel
Sammanfattning
Kristdemokraterna i Munkedal vill att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheterna för förvaltningen att prioritera inköp av lokalt
producerat livsmedel.
Ett av Kommunfullmäktiges mål för 2016 och 2017 var ”ökat inköp av lokala
livsmedel”. För 2018 finns inte detta mål men kostenheten fortsätter det
påbörjade arbetet. En utredning för att snabba upp detta arbete välkomnas.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-23. Motion från
Kristdemokraterna om inköp av lokalt producerade livsmedel. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-11-26 § 241.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
SD-gruppen: Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till att
arbete med att upphandla mer lokalproducerat livsmedel redan är påbörjat.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att prioritera inköp av lokalt
producerade livsmedel, samt att uppföljning i målstyrning görs.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SD-gruppens
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras.

Reservation
SD-gruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-11-26

§ 241

Dnr: KS 2018-370

Svar på motion om inköp av lokalt producerade livsmedel
Sammanfattning
Kristdemokraterna i Munkedal vill att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheterna för förvaltningen att prioritera inköp av lokalt
producerat livsmedel.
Ett av Kommunfullmäktiges mål för 2016 och 2017 var ”ökat inköp av lokala
livsmedel”. För 2018 finns inte detta mål men kostenheten fortsätter det
påbörjade arbetet. En utredning för att snabba upp detta arbete välkomnas.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-23. Motion från
Kristdemokraterna om inköp av lokalt producerade livsmedel.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras.

Utdragsbestyrkande
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Motion – inköp av lokalt producerade livsmedel
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
hur inköp av lokalt producerade livsmedel kan prioriteras.

Sammanfattning
Kristdemokraterna i Munkedal vill att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheterna för förvaltningen att prioritera inköp av lokalt
producerat livsmedel.
Ett av Kommunfullmäktiges mål för 2016 och 2017 var ”ökat inköp av lokala
livsmedel”. För 2018 finns inte detta mål men kostenheten fortsätter det påbörjade
arbetet. En utredning för att snabba upp detta arbete välkomnas.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utredningen kostar endast arbetstid. Att öka andelen lokalt producerade livsmedel
kan leda till ökade kostnader även om miljöpåverkan och transportarbetet minskar.
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadssektorn

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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§ 30

Dnr: KS 2018-406

Svar på motion från Kristdemokraterna om att inrätta ett forum för
dialog med medborgarna.
Sammanfattning
Olle Olsson (KD) och Rolf Jacobsson (KD) inkom 2018-08-31 med motion om att
inrätta ett forum för dialog och kommunikation med kommunens invånare där
allas behov och önskemål kan komma till uttryck och tillvaratas.
Medborgare i kommunen har idag möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige
genom att lägga medborgarförslag. Genom ett medborgarförslag har
förslagsställaren möjlighet att uttrycka behov och önskemål.
Kommunfullmäktige har en beredning för samhällsdialog. I dess reglemente kan
man läsa om att beredningens ansvar och uppdrag är att utveckla former för
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor
som rör kommunens verksamhet och utveckling samt att föra ut frågor som
fullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta ett medborgarråd med syfte
att hålla dialog, delaktighet och inflytande för medborgarna.
Rådet ska vara ett forum för samråd, information och kommunikation om
kommunens verksamheter och förändringar som har aktualitet och betydelse.
Med bakgrund av detta bör kommunfullmäktige avslå motionen.
Beredning
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-28. Motion från Kristdemokraterna
om inrättande av ett forum för dialog och kommunikation med kommunens
invånare.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson
(C): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-406

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare

Svar på motion från Olle Olsson (KD) och Rolf
Jacobsson (KD) om inrättande ett forum för dialog och
kommunikation med kommunens invånare.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Sammanfattning
Olle Olsson (KD) och Rolf Jacobsson (KD) inkom 2018-08-31 med motion om att
inrätta ett forum för dialog och kommunikation med kommunens invånare där allas
behov och önskemål kan komma till uttryck och tillvaratas.
Medborgare i kommunen har idag möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige genom
att lägga medborgarförslag. Genom ett medborgarförslag har förslagsställaren
möjlighet att uttrycka behov och önskemål.
Kommunfullmäktige har en beredning för samhällsdialog. I dess reglemente kan man
läsa om att beredningens ansvar och uppdrag är att utveckla former för
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som
rör kommunens verksamhet och utveckling samt att föra ut frågor som fullmäktige
beslutar för medborgardialog och förankring.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta ett medborgarråd med syfte att
hålla dialog, delaktighet och inflytande för medborgarna.
Rådet ska vara ett forum för samråd, information och kommunikation om
kommunens verksamheter och förändringar som har aktualitet och betydelse.
Med bakgrund av detta bör kommunfullmäktige avslå motionen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Olle Olsson (KD), Rolf Jacobsson (KD)
Slutarkiv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

21(27)

Sammanträdesdatum

2019-02-11
§ 31

Dnr: KS 2018-278

Svar på motion från Ove Göransson (V) om att införa gratis mensskydd
Sammanfattning
Ove Göransson inkom 2018-05-29 med motion om att kommunen ska erbjuda
flickor/kvinnor mellan 13 och 23 år gratis menstruationsskydd. Motionären
föreslår att genomförandet kan ske via ungdomsmottagningen i kommunen.
Mot bakgrund av att föreslagen åtgärd inte är ett grunduppdrag för kommunen
bör kommunfullmäktige avslå motionen.
Beredning
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-28.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkande
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson
(C): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Utdragsbestyrkande

125

126
2019-01-28

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-278

TJÄNSTESKRIVELSE

Svar på motion från Ove Göransson (v) om gratis
mensskydd för flickor/kvinnor mellan 13 till 23 år.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen

Sammanfattning
Ove Göransson inkom 2018-05-29 med motion om att kommunen ska erbjuda
flickor/kvinnor mellan 13 och 23 år gratis menstruationsskydd. Motionären föreslår
att genomförandet kan ske via ungdomsmottagningen i kommunen.
Mot bakgrund av att föreslagen åtgärd inte är ett grunduppdrag för kommunen bör
kommunfullmäktige avslå motionen.
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Ove Göransson (v)
Slutarkiv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGES
VALBERDENING

2019-02-05

§2
Val till kommunala förtroendemannauppdrag
Kommunfullmäktige förrättade val till kommunala förtroendemannauppdrag 2018-1213. Vid detta tillfälle valdes ledamöter och ersättare till Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Fullmäktige utsåg dock inte 2:e vice ordförande i nämnden vilket skulle göras enligt
nämndens reglemente.
Valberedningen har nu att bereda val som 2:e vice ordförande i Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Yrkande
Jan Hognert (M): Christoffer Rungberg (M)
Christoffer Wallin (SD): Per-Arne Brink (S)
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungberg (M) och Per-Arne Brink (S) som
2:e vice ordförande i Miljönämnden i mellersta Bohuslän och finner att valberedningen
föreslår Per-Arne Brink (S) som 2:e vice ordförande för Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
Valberedningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att välja Per-Arne Brink (S) som 2:e vice ordförande i Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGES
VALBERDENING

2019-02-05

§3
Val till kommunala förtroendemannauppdrag
Kim Söderblom (V) har inkommit med avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Marko Pasanen (SD) har via e-post inkommit med avsägelse gällande samtliga kommunala förtroendemannauppdrag. Avsägelsen har begärts in skriftligt och med underskrift, men den har ännu inte inkommit.
Efter kontakt med valberedningens ordförande avgjordes det att valberedningen ändå
skulle kunna bereda ärendet utan skriftlig avsägelse.
Valberedningens förslag till beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Kim Söderblom (V) välja ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Louise Skaarnes
(SD) som ny ledamot till välfärdsnämnden.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Terje Skaarnes
(SD) som ny ledamot i jävsnämnden.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Pontus Reuterbratt (SD) som ny ersättare till valnämnden.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Christoffer Wallin (SD) som ny ersättare till krisledningsnämnden.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Pontus Reuterbratt (SD) som ny ersättare till fullmäktiges valberedning.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Mathias Johansson (SD) som ny ledamot i fullmäktiges beredning för samhällsdialog.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Terje Skaarnes
(SD) som ny ersättare till styrelsen för Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskan.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Anders Persson
(SD) ny ersättare till Fosserska vägfonden.
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Anders Persson
(SD) ny ersättare till styrelsen för Munkedal Vatten AB
 Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019-30

Kommunfullmäktige

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning för
utveckling av fullmäktiges arbetsformer
Fullmäktiges presidiums förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en tillfällig beredning med syfte att arbeta
fram former för implementering av Handlingsplan för vitalisering av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Beredningen för fullmäktiges
arbetsformer.
Kommunfullmäktige beslutar att välja xx som ledamöter till Beredningen för
fullmäktiges arbetsformer.
Kommunfullmäktige beslutar att välja xx som ordförande för beredningen för
fullmäktiges arbetsformer
Kommunfullmäktige beslutar att välja xx som vice ordförande för beredningen för
fullmäktiges arbetsformer.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 81 att anta en handlingsplan för
vitalisering av kommunfullmäktige. Handlingsplanen har arbetats fram av
fullmäktiges ledamöter och lyfter fram fem åtgärder som kan göra vitaliseringen
tydligare. Åtgärderna gäller lokal för sammanträden, utbildning för ledamöterna,
teknik som stöd vid sammanträden, få ett ökat intresse för den politiska processen
samt att få en levande och saklig debatt.
I samband fullmäktiges utbildningsdag den 31 januari arbetade ledamöterna vidare
med implementeringen av handlingsplanen. Ledamöterna fick själva ange vilka
redskap för vitalisering som är mest angelägna.
För att kunna arbeta vidare med utvecklingen av fullmäktiges arbetsformer föreslår
nu fullmäktiges presidium att uppdraget läggs på en tillfällig fullmäktigeberedning.
Beredningen ska:
-

arbeta vidare med det underlag som fullmäktigeförsamlingen tagit fram och
framställa förslag till beslut till fullmäktige senast den 25 november 2019.
se över fullmäktiges arbetsordning och framställa förslag på eventuella
revideringar senast den 25 november 2019.
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Reglemente för kommunfullmäktiges
beredning för fullmäktiges
arbetsformer

Reglemente för kommunfullmäktiges
beredning för fullmäktiges arbetsformer
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS 2019-30

Antagningsdatum:
2019-02-25, § xx
Giltighet:
2019-02-25 och tillsvidare
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1 § Sammansättning och mandattid
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer ska bestå av en representant från varje
parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Beredningens presidium ska
bestå av en ordförande och en vice ordförande.
Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige för så lång tid som beredningen är
verksam.
Beredningen är verksam fram till dess att fullmäktige fattat beslut angående
beredningens ansvarsområde och uppdrag.
2 § Ansvar och uppdrag
Beredningens uppdrag är att:
-

arbeta vidare med det underlag som fullmäktigeförsamlingen tagit fram och
framställa förslag till beslut till fullmäktige senast den 25 november 2019.

-

se över fullmäktiges arbetsordning och framställa förslag på eventuella
revideringar senast den 25 november 2019.

Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed
inte någon form av verksamhetsansvar.
3 § Rätt att väcka ärenden
Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i
kommunfullmäktige.
4 § Arbetsformer
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att
minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall
får kallelsen ske på annat sätt.
Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska alltid kommunstyrelsen
ges tillfälle till yttrande.
Beredningen får från kommunstyrelsen och anställda begära in de upplysningar och
yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter.
Beredningen äger rätt att kalla utomstående.
Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i
överläggningarna men inte i besluten.
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5 § Sammanträden
Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer.
Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträde ska
vara öppet för allmänheten.
6 § Jäv
För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns kommunallagens 5 kap
47 §.
7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet
Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.
Beredningen ska rapportera till kommunfullmäktige hur beredningen genomfört sitt
arbete. I övrigt ska beredningen lämna information till fullmäktige vid behov.
Avrapportering till kommunfullmäktiges presidium ska ske på sätt som
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.
8 § Budget och arvoden
Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av
kommunfullmäktige.
Arvode till ledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser
om arvoden och ersättning till förtroendevalda.
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