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Sammanträdesdatum

2019-02-25
Plats och tid

Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 25 februari 2019, kl.
17.00 – 21.00

Beslutande

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

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

Hans-Joachim Isenheim (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anna Höglind (L), Johan Magnusson (L), Jenny Jansson (S), Håkan Bergqvist (S), Yvonne
Martinsson (S), Hisham Alamro (S), Ayman Shehadeh (MP).

Övriga
deltagare

Håkan Sundberg, kommundirektör
Linda Ökvist, sekreterare

Utses att
justera

Leif Karlsson (S) och Linda Wighed (M)

Justeringens
tid och plats

2019-03-01, kl. 13.00, Kommunhuset Forum

Sekreterare
Paragrafer 1-23
Linda Ökvist
Ordförande
Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande
Justerande
Leif Karlsson (S)

Justerandes sign

Linda Wighed (M)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§1
Inkomna avsägelser
Sammanfattning
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.
Beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att befria Kim Söderblom (V) från sitt
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.



Kommunfullmäktige beslutar att befria Marko Pasanen (SD) från samtliga
kommunala förtroendemannauppdrag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§2

Dnr: KS 2019-1

Anmälan av medborgarförslag
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om promenad- och motionsstigar i anslutning till Håby
samhälle inkom 2019-01-02.
Förslagsställaren ger en presentation av sitt förslag.
Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till kultur- och
fritidsnämnden för beredning.

Expedieras
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§3
Anmälan av motioner
Sammanfattning
Christoffer Wallin (SD) inkom 2018-12-14 med motion om att förbättra
kommunens ekonomi, dnr: KS 2018-612.
Christoffer Wallin (SD) inkom 2018-12-14 med motion om att ha en högre
polisiär närvaro, dnr: KS 2018-613.
Christoffer Wallin (SD) inkom 2018-12-14 med motion om att samtliga tätorter
ska få behålla sina skolor, dnr: KS 2018-614.
Christoffer Wallin (SD) och Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2019-01-15 med
motion om tiggeriförbud, dnr: KS 2019-11.
Pontus Reuterbratt (SD) föredrar motionen.
Fredrik Olsson (KD) inkom 2019-02-11 med motion om principer för stöd till
klubbar och föreningar i högsta serien, dnr: KS 2019-26.
Fredrik Olsson (KD) föredrar sin motion.
Göran Nyberg (L) inkom 2019-02-11 med motion om nytt ställningstagande om
äldreboende, dnr: KS 2019-27.
Göran Nyberg föredrar sin motion.
Rolf Jakobsson (KD) inkom 2019-02-14 med motion gällande tillstånd för passiv
insamling av pengar, dnr: KS 2019-29.
Rolf Jakobsson föredrar sin motion.
Beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om att förbättra
kommunens ekonomi till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.



Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om att ha en högre
polisiär närvaro till kommunstyrelsen för beredning.



Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen att samtliga tätorter ska
få behålla sina skolor till kommunstyrelsen för beredning av första attsatsen.



Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen att samtliga tätorter ska
få behålla sina skolor till barn- och utbildningsnämnden för beredning av
andra att-satsen.



Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen motion om tiggeriförbud
till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 3


Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om principer för stöd till
klubbar och föreningar i högsta serien till kultur- och fritidsnämnden för
beredning.



Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen om nytt
ställningstagande om äldreboende till välfärdsnämnden för beredning.



Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen gällande tillstånd för
passiv insamling av pengar till kommunstyrelsen för beredning.

Reservation
Rolf Jacobsson (KD) motsätter sig intentionen i första att-satsen i motionen att
samtliga tätorter ska få behålla sina skolor.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Välfärdsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§4

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. Kommunstyrelsen 2018-12-12, § 261.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2023.

Yrkande
Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
kommunen ska tillämpa och implementera webbtillgänglighetsdirektivet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 4
Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Digital Agenda 2019-2023.

Expediering
Sotenäs kommun
Administrative chefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§5

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. Kommunstyrelsen 2019-01-14, § 15.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges
arvodesberedning.

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


Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges
arvodesberedning.

Expediering
Kommunsekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§6

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. Kommunstyrelsen 2019-01-14, § 14.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


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

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


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

Expediering
Överförmyndare
Samverkande överförmyndare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§7

Dnr: KS 2018-533

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Sammanfattning
Rolf Jacobsson (KD) initierade 2018-11-13 ärende gällande återtagande av
delegation.
Rolf Jacobsson (KD) yrkade 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 att återta delegationspunkterna i
delegationsordningen samt att föreslå till fullmäktige att revidera
kommunstyrelsens reglemente i de delar som rör personalutskottet.
Beredning
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26, § 238.
Kommunstyrelsen 2018-12-12, § 258.
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.

Yrkande
Jan Hognert (M): Ändringsyrkande att utskottet ska bestå av 3 ledamöter.
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Hognerts
(M) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan
Hognerts (M) ändringsyrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag
Nej-röst: Jan Hognerts (M) ändringsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 7
Omröstningsresultat
Ja-röster: 15
Nej-röster: 18
Omröstningslista bifogas paragrafen.
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
3 ledamöter.

Reservation
Liza Kettil (S) för hela S-gruppen
Rolf Jacobsson (KD)
Fredrik Olsson (KD)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Expediering
Rolf Jacobsson (KD)
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 7 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Ja
Matheus Enholm (SD)

Nej
X

Christoffer Wallin (SD)

X

Pontus Reuterbratt (SD)

X

Christer Börjesson (SD) Linn Hermansson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Marko Pasanen (SD) Jan Petersson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Ausra Karlsson (M) Gunnar Fredriksson (M)

X

Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Göran Nyberg (L)

X

Karin Blomstrand (L)

X

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Per-Arne Brink (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Leif Karlsson (S)

X

Christer Nilsson (C) Lovisa Svensson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Carina Thorstensson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

X

Heikki Klaavuniemi (SD)
Resultat

X
15

18

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§8

Dnr: KS 2018-576

Upphävande av beslut gällande byggnation av nya förskoleavdelningar.
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.
Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 23.
Kommunstyrelsen 2014-04-09, § 66.
Utdrag ur kommunfullmäktiges beslut om budget 2019, 2018-11-29, § 92.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 8
Beslut


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

Expediering
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§9

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.
Kommunstyrelsen 2018-02-11, § 24.
Kommunstyrelsens 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 proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 10

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.
Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 25.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


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

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


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

Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 11

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.
Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 26.
Kommunstyrelsens 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 benämningen
socialråd.

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


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.

Expedieras
Välfärdsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 12

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.
Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 27.
Kommunstyrelsens 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

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


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

Mandat
9

Mandatstöd
104 625

Expedieras
Sverigedemokraterna i Munkedal
Kommunsekreterare för utbetalning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalt
116 250

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 13

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 2019-01-21, § 5.
Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 28.
Kommunstyrelsens 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
Liza Kettil (S), Jan Hognert (M) och Per-Arne Brink (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans-Joachim
Isenheims (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 13
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.

Reservation
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden
Fastighetsägare, Foss-Berg 3:1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 14

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. Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 29.
Kommunstyrelsens 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
Karin Blomstrand (L): Bifall kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att inte ta ut avgift för saluplats.



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

Expedieras
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivsstrategen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 15

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. Kommunstyrelsen 2019-02-11, §
33.
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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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 15
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.

Yrkande
Karin Blomstrand (L), Matheus Enholm (SD), Ann-Sofie Alm (M): Avslag.
Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf Jacobsson (KD), Karl-Anders Andersson (C)
Per-Arne Brink (S), Fredrik Olsson (KD), Regina Johansson (S): Bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Ajournering.
Ajournering begärd och verkställs, 17.55 – 18.15.
Liza Kettil (S): Återremiss för att utreda konsekvenserna för den framtida
verksamheten för fritidsgården, arbetsmarknadsenheten och
centrumutvecklingen om flyttkedjan inte genomförs.
Fredrik Olsson (KD): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande om återremiss.
Karin Blomstrand (L): Ajournering.
Ajournering begärd och verkställs, 20.00 - 20.10.
Karin Blomstrand (L): Avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet
ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) motivering till återremiss och
kommunstyrelsens motivering till återremiss och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Liza Kettils (S) motivering till återremiss.
Beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda
konsekvenserna för den framtida verksamheten för fritidsgården,
arbetsmarknadsenheten och centrumutvecklingen om flyttkedjan inte
genomförs.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 16

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. Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 32.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
Matheus Enholm (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till medborgarförslagets syfte och att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra intensionen i förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf Jacobssons
(KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 16
Omröstning
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst: 17
Nej-röst: 15
Avstår: 1
Omröstningslista bifogas paragrafen.
Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Reservation
Rolf Jacobsson (KD)
Fredrik Olsson (KD)
Expediering
Viktor Strinning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 16 Medborgarförslag om välkomstskyltar vid infarterna till Munkedal.

Matheus Enholm (SD)

Ja
X

Christoffer Wallin (SD)

X

Pontus Reuterbratt (SD)

X

Christer Börjesson (SD) Linn Hermansson (SD)

X

Tony Hansson (SD)

X

Mathias Johansson (SD)

X

Marko Pasanen (SD) Jan Petersson (SD)

X

Bo Ericson (SD)

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

Jan Hognert (M)

X

Ausra Karlsson (M) Gunnar Fredriksson (M)

X

Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M)

X

Martin Svenberg Rödin (M)

X

Ulla Gustafsson (M)

X

Johnny Ernflykt (M)

X

Nej

Göran Nyberg (L)
Karin Blomstrand (L)

Avstår

X
X

Liza Kettil (S)

X

Rolf Berg (S)

X

Maria Sundell (S)

X

Per-Arne Brink (S)

X

Regina Johansson (S)

X

Caritha Jacobsson (S)

X

Pia Hässlebräcke (S)

X

Leif Karlsson (S)

X

Christer Nilsson (C) Lovisa Svensson (C)

X

Karl-Anders Andersson (C)

X

Lars-Göran Sunesson (C)

X

Carina Thorstensson (C)

X

Fredrik Olsson (KD)

X

Rolf Jacobsson (KD)

X

Malin Svedjenäs (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Resultat

X
X
17

15

1
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 17

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. Kommunstyrelsen 2018-12-12, § 263.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut


Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget

Expediering
Jennet Redjepova

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 18

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. Kommunstyrelsen 2018-12-12, § 264.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


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.

Yrkande
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 18
Expediering
Therese Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

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. Kommunstyrelsen 2018-12-12, § 262.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


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

Yrkande
Matheus Enholm (SD): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som
besvarad.
Rolf Jacobsson (KD): Bifall kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Matheus
Enholms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslut


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

Expediering
Kristdemokraterna i Munkedal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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. Kommunstyrelsen 2019-02-11, § 30.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Expedieras
Kristdemokraterna i Munkedal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

30(36)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
§ 21

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. Kommunstyrelsen 2019-02-11,
§ 31.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Expediering
Ove Göransson (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2018-447

Val till kommunala förtroendemannauppdrag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige förrättade val till kommunala förtroendemannauppdrag
2018-12-13. 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.
Kim Söderblom (V) har inkommit med avsägelse för sitt uppdrag som ersättare i
barn- och 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.
Beredning
Valberedningen 2019-02-05, § 2 och 3.
Valberedningens förslag till beslut

Justerandes sign



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



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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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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.

Yrkande
Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag till beslut samt med
ändringsyrkanden om att;
Kommunfullmäktige beslutar att efter Kim Söderblom (V) välja Martina Fivelsdal
(V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Linn
Hermansson (SD) som ny ledamot i välfärdsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Louise Skaarnes (SD) som ny ersättare i
välfärdsnämnden efter Linn Hermansson (SD).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks (S) yrkade om att välja
Martina Fivelsdal (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks (S) yrkande om att efter Marko
Pasanen (SD) välja Linn Hermansson (SD) som ny ledamot i välfärdsnämnden
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks (S) yrkande om att välja
Louise Skaarnes (SD) som ny ersättare i välfärdsnämnden efter Linn
Hermansson (SD) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag i övrigt och finner att
fullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut


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



Kommunfullmäktige beslutar att efter Kim Söderblom (V) välja Martina
Fivelsdal (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden



Kommunfullmäktige beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja Linn
Hermansson (SD) som ny ledamot till välfärdsnämnden.



Kommunfullmäktige beslutar att efter Linn Hermansson (SD) välja Louise
Skaarnes (SD) som ny ersättare i 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.

Expediering
Respektive vald
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019-30

Inrättande av tillfällig beredning under kommunfullmäktige
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.

Beredning
Förslag från fullmäktiges presidium 2019-02-14.
Fullmäktiges presidiums förslag till beslut

Justerandes sign



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 ledamöter till Beredningen för
fullmäktiges arbetsformer.



Kommunfullmäktige beslutar att välja ordförande för beredningen för
fullmäktiges arbetsformer



Kommunfullmäktige beslutar att välja vice ordförande för beredningen för
fullmäktiges arbetsformer.

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Jan Hognert (M): Ulla Gustafsson (M) som ledamot i beredningen.
Lars-Göran Sunesson (C): Helena Hansson (C) som ledamot i beredningen.
Karin Blomstrand (L): Göran Nyberg (L) som ledamot i beredningen.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Hans-Joachim Isenheim (MP) som ledamot i
beredningen.
Fredrik Olsson (L): Rolf Jacobsson (KD) som ledamot i beredningen.
Christoffer Wallin (SD): Heikki Klaavuniemi (SD) som ledamot i beredningen.
Liza Kettil (S): Regina Johansson (S) som ledamot i beredningen.
Rolf Jacobsson (KD): Ove Göransson (V) som ledamot i beredningen.
Christoffer Wallin (SD): Heikki Klaavuniemi (SD) som ordförande för
beredningen.
Jan Hognert (M): Ulla Gustafsson (M) som vice ordförande för beredningen.
Liza Kettil (S): Regina Johansson (S) som vice ordförande för beredningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om fullmäktige kan välja Ulla Gustafsson (M),
Helena Hansson (S), Göran Nyberg (L), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf
Jacobsson (KD), Heikki Klaavuniemi (SD), Regina Johansson (S) och Ove
Göransson (V) som ledamöter till beredningen och finner att fullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande om att välja
Heikki Klaavuniemi (SD) som ordförande för beredningen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande om att välja Ulla
Gustafsson (M) som vice ordförande och Liza Kettils (S) yrkande om att välja
Regina Johansson (S) som vice ordförande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att välja Ulla Gustafsson (M) som vice ordförande för berednigen.
Omröstning.
Omröstning begärs och då det handlar om personval är omröstningen sluten.
Protokollsjusterarna får jämte ordförande bistå vid röstningen.
Ledamöterna får efter upprop avge sin röst.
Omröstningsresultat
Avgivna röster: 33.
Ulla Gustafsson (M): 8
Regina Johansson (S): 25.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

36(36)
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-02-25
Forts § 23
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 Ulla Gustafsson (M), Helena
Hansson (S), Göran Nyberg (L), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf
Jacobsson (KD), Heikki Klaavuniemi (SD), Regina Johansson (S) och Ove
Göransson (V) som ledamöter till Beredningen för fullmäktiges
arbetsformer.



Kommunfullmäktige beslutar att välja Heikki Klaavuniemi (SD) som
ordförande för beredningen för fullmäktiges arbetsformer



Kommunfullmäktige beslutar att välja Regina Johansson (S) som vice
ordförande för beredningen för fullmäktiges arbetsformer.

Expediering
Kommunsekreteraren
Respektive vald
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

