REGISTER

Sida

1(2)

KOMMUNSTYRELSEN

Tid:

Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 9.30

Plats:

Gullmarssalen, Kommunhuset Forum

Justering (förslag)

Måndagen den 30 maj 2016 kl. 13.00

Justeringsperson

Alf Sifversson (M)
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
Plats och tid

Kommunhuset Forum, onsdagen den 25 maj 2016, kl. 09.30 - 17.30
Föredragningstid: kl. 09.30 – 12.25 och kl. 13.25 – 14.15
Ajourneringar: för lunch kl. 12.25 - 13.25 och kl. 14.15– 14.45
Beslutstid: kl. 14.45 – 15.30

Beslutande

Åsa Karlsson (S) ordförande
Rolf Berg (S) §§ 70-92
Maria Sundell (S)
Liza Kettil (S) §§ 70-92 ersätter Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP) §§ 70-90
Ann-Sofie Alm (M) jäv § 76
Karin Blomstrand (L) ersätter Ann-Sofie Alm (M) § 76
Malin Östman (M)
Alf Sifversson (M) ersätter Camilla Espenkrona (M)
Ulla Gustafsson (M) ersätter Rolf Jacobsson (KD)
Ove Göransson (V) §§ 70-89 ersätter Tiina Hemberg (V)
Heikki Klaavuniemi (SD) jäv § 77
Terje Skaarnes (SD) ersätter Heikki Klaavuniemi (SD) § 77
Matheus Enholm (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Pia Hässlebräcke (S)
Regina Johansson (S) §§ 70-90
Else-Marie Grundberg (S)
Carina Torstensson (C)
Jan Peterson (C)
Karin Blomstrand (L)
Terje Skaarnes (SD) §§ 70-90

Utses att justera

Alf Sifversson (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset Forum måndagen den 30 maj kl. 13.00

Sekreterare

………………………………………………………….
Linda Ökvist

Ordförande

…………………………………………………………
Åsa Karlsson (S)

Justerande

………………………………………………………….
Alf Sifversson (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 70-94

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-05-25

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

Kommunstyrelsen 2016-05-25

Protokollet anslaget under
tiden
Förvaringsplats för protokollet

2016-05-30 – 2016-06-21
Administrativa enheten

Underskrift

………………………………………………………
Linda Ökvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 70
Förändring av föredragningslistan

Ärende 2; Detaljplan för Västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset, dnr: KS
2013-389 och ärende 3; Detaljplan för Östra Gårvik, del av Ödsbyfastigheterna,
Tungenäset, dnr KS 2013-388 utgår.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med förändringarna ovan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 71

Dnr KS 2016-105

VA-utredning Tungenäset
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 §§ 20 och 21 ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset.
Denna utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av
Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut
överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik.
Utredningen har 2016-02-19 § 12 godkänts av styrelsen för Munkedal Vatten AB
och har överlämnats till kommunstyrelsen. Utredningen föreslår att
överföringsledningarna anläggs mellan Faleby och Gårvik.
De ekonomiska beräkningarna har gjorts utifrån ett 50-års perspektiv.
Kostnaderna för investeringen, drift, underhåll och skötsel har beräknats och
sammanställningen visar att överföringsledningarna är ekonomiskt fördelaktigt
jämfört med lokala lösningar.
Investeringen finansieras inom ramen för den årliga brukningstaxan alternativt
kommunalt bidrag och utbyggnaden av det lokala nätet i områdena med
anläggningsavgifter.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26.
Sektorchefen samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse.
VA-utredning Tungenäset.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset.



Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och
Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och
driftsmässigt överlägset lokala lösningar.



Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB att redovisa hur
överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-taxorna.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen: Bifall till
arbetsutskottets förslag
Ove Göransson (V): Avslag
SD-gruppen: Avslag. Förvaltningen får i uppdrag att utreda alternativet med att
bygga upp lokala lösningar i etapper utefter faktiskt behov.
Samt presentera effekterna på kostnader för VA- och skattekollektivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 71
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Ove Göranssons (V)
yrkande och SD-gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag är
huvudförslag. Kommunstyrelsen har att utse motförslag till huvudförslaget.
Propositionsordning motförslag
Ordförande ställer proposition på Ove Göranssons (V) yrkande och SD-gruppens
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta SD-gruppens yrkande
som motförslag till huvudförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst: Bifall till SD-gruppens yrkande.
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Liza Kettil (S) ers Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ann-Sofie Alm (M)
Malin Östman (M)
Alf Sifversson (M) ers Camilla Espenkrona (M)
Ulla Gustafsson (M) ers Rolf Jacobsson (KD)
Ove Göransson (V) ers Tiina Hemberg (V)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Matheus Enholm (SD)
Åsa Karlsson (S)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
12

2

1

Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA-utredningen för Tungenäset.



Kommunfullmäktige beslutar att överföringsledningar mellan Faleby och
Gårvik byggs ut. Skälet är att överföringsledningarna är ekonomiskt och
driftsmässigt överlägset lokala lösningar.



Kommunstyrelsen ger Munkedal Vatten AB att redovisa hur
överföringsledningen finansieras och hur det påverkar VA-taxorna.

Reservation
Matheus Enholm (SD) till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

6(39)

Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 72

Dnr KS 2016-94

Fritidspris och fritidsstipendier
Inom fritidsområdet utdelas ett fritidspris och två stipendier om vardera 6 000
kronor till förtjänta ledare och aktiva enligt följande:
1.
Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor
prestation inom fritidsområdet.
2.
Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin
förenings ungdomsverksamhet.
3.
Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull
ideell ledarinsats inom föreningslivet i Munkedals kommun.
Fritids- och turismansvarig redogör i sin tjänsteskrivelse för vilka som
nominerats till respektive pris och stipendium.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26.
Enhetschef kultur- och fritid samt kommunchefens tjänsteskrivelse.
Sammanställning över fritidspris och fritidsstipendier 1990-2015.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att tilldela fritidspris och fritidsstipendier för år
2015/2016 till följande personer:
Aktiv idrotts- eller fritidsutövare:
Ungdomsledare:
(delat stipendium)
Föreningsledare med mångårig
ledarinsats:

Johan Sörekilnt, Munkedals Idrottsförening
Fritidspris på 6000 kronor.
Robbie Speers och Simon Thorén, Valhall
Boxningsklubb, Munkedal
Stipendium på vardera 3000 kronor.
Peter Kristiansson, Hedekas Idrottsförening
Stipendium på 6000 kronor.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), Ove Göransson (V) och
SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att tilldela fritidspris och fritidsstipendier för år
2015/2016 till följande personer:
Aktiv idrotts- eller fritidsutövare:
Ungdomsledare:
(delat stipendium)
Föreningsledare med mångårig
ledarinsats:

Johan Sörekilnt, Munkedals Idrottsförening
Fritidspris på 6000 kronor.
Robbie Speers och Simon Thorén, Valhall
Boxningsklubb, Munkedal
Stipendium på vardera 3000 kronor.
Peter Kristiansson, Hedekas Idrottsförening
Stipendium på 6000 kronor.

Ärendet handlades under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 73

Dnr KS 2016-72

Kulturpris och kulturstipendier
Kulturpriset skall utgå till enskild person eller förening som belöning för
värdefulla insatser.
De två kulturstipendierna är en uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som
visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet.
För samtliga pristagarna gäller att man verkar inom litteratur, musik, drama,
konst eller konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet,
hembygds-vård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.
Prisets och stipendiernas storlek är om vardera 6000 kronor.
Kulturutvecklaren redogör i sin tjänsteskrivelse för vilka som nominerats till
kulturpris samt kulturstipendier.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26.
Enhetschef kultur- och fritid samt kommunchefens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kulturpris och kulturstipendium för år
2016 enligt nedan:
Kulturpris:
Kulturstipendium 1:
Kulturstipendium 2:

Ewa Alfredsson, 3000 kr och Museiföreningen
Munkedals Jernväg, 3000 kr
Björn Regnér, 6000 kr
Ingen utdelning då förslag saknas

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), Ove Göransson (V) och
SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.
M-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen
tillsätter en arbetsgrupp som tar emot förslag och nomineringar samt innehar
mandatet att under festliga former utse stipendiaterna i enlighet med de regler
som KS fastställt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppens
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 73
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kulturpris och kulturstipendium för år
2016 enligt nedan:
Kulturpris:
Kulturstipendium 1:
Kulturstipendium 2:

Ewa Alfredsson, 3000 kr och Museiföreningen
Munkedals Jernväg, 3000 kr
Björn Regnér, 6000 kr
Ingen utdelning då förslag saknas

Ärendet handlades under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 74

Dnr KS 2016-175

Ansökan om delägarskap i Västvatten AB
Munkedal, Färgelanda och Uddevalla bildade 2013 det gemensamma
driftsbolaget Västvatten AB för kommunernas VA-verksamheter.
Sotenäs kommun har utrett den framtida va-organisationen. Utredningen
föreslår att kommunen ansöker om delägarskap i Västvatten AB eftersom det
ger bäst förutsättningar att bedriva va-verksamheten i kommunen.
Två möten med Västvatten AB:s nuvarande ägarkommuner och ägarbolag samt
Sotenäs kommun har arrangerats. Såväl representanter från kommuner som
bolag har vid dessa möten tillstyrkt att Sotenäs går in som delägare i Västvatten
AB.
Om respektive ägarbolags omsättning används för att beräkna ägarandel i det
nya Västvatten AB blir resultatet följande:
Uddevalla från 65 % till 53 %, Munkedal från 20 % till 11 %, Färgelanda från
15 % till 7 % och Sotenäs 29 %. Förändringen genomförs genom att Sotenäs
förvärvar aktier från de övriga kommunerna.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-02.
Aktieägaravtal, samarbetsavtal, Bolagsordning Sotenäs Vatten AB,
Bolagsordning Västvatten AB, Principer för översiktlig fördelning av intäkter och
kostnader.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner Sotenäs kommuns ansökan om delägarskap
i Västvatten AB



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Bolagsordning för
Västvatten AB



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Ägardirektiv för
Västvatten AB



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Samarbetsavtal

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Ove
Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 74
Kommunstyrelsen förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige godkänner Sotenäs kommuns ansökan om delägarskap
i Västvatten AB



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Bolagsordning för
Västvatten AB



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Ägardirektiv för
Västvatten AB



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Samarbetsavtal

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 75

Dnr KS 2016-149

Försäljning av kommunala fastigheter
Försäljning av kommunala fastigheter som inte behövs eller används för
primärkommunal verksamhet diskuteras då och då. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa möjliga försäljningar.
Fisketorps skola diskuterades hösten 2016 men ett förslag om försäljning
återremitterades 2015-11-13 av Kommunstyrelsen. Denna försäljningsprocess
bör återupptas, inte minst för att skolan i ”malpåse” kostar 2-300 tkr per år.
Kommunens skogsfastighet Suttene 1:1, på ca 450 ha, ger en årlig avkastning
på ca 300 tkr för skog och ca 25 tkr för jaktarrendet. Fastigheten bör lämnas ut
till försäljning i ett anbudsförfarande.
Fiskebo 1:2 är en fastighet som kommunen mottagit som en donation. Med en
donation följer ofta en rad villkor som accepteras i samband med donationen.
För Fiskebo gäller att fastigheten inte får säljas och att jakt inte får bedrivas.
Upplösande av donationsvillkor prövas av Länsstyrelsen.
Övrig, icke strategisk, mark i kommunal ägo är ofta mindre ytor som avyttras
löpande som ”hästgårdar” eller till närliggande fastighetsägare.
Vid beslut om försäljning återkommer förvaltningen till Kommunfullmäktige med
förslag till försäljningsavtal.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26.
Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
- Sälja Fisketorps skola, Fisketorp 1:28
- Sälja Suttene 1:1
- Pröva donationsvillkoren för Fiskebo 1:2 med avsikt att försälja fastigheten

Protokollsanteckning
Ove Göransson (V) deltar inte i beslutet.
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag
M-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att försäljningen inte
ska användas till annat än att förädla kommunens balansresultat för att stötta
kommande generationer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

12(39)

Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 75

SD-gruppen: Fastigheten Fisketorp 1:28, tidigare fisketorp skola ska läggas ut
till försäljning. Suttene 1:1 och Fiskebo 1:2, våra stora skogsfastigheter, skall
inte avyttras.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag, M-gruppens yrkande
och SD-gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag är
huvudförslag. Kommunstyrelsen har att utse motförslag till huvudförslaget.
Propositionsordning motförslag
Ordförande ställer proposition på SD-gruppens yrkande och M-gruppens
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta M-gruppens
yrkande som motförslag till huvudförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst: Bifall till M-gruppens yrkande.
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Liza Kettil (S) ers Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ann-Sofie Alm (M)
Malin Östman (M)
Alf Sifversson (M) ers Camilla Espenkrona (M)
Ulla Gustafsson (M) ers Rolf Jacobsson (KD)
Ove Göransson (V)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Matheus Enholm (SD)
Åsa Karlsson (S)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
x
x
8

6

1

Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att
- Sälja Fisketorps skola, Fisketorp 1:28
- Sälja Suttene 1:1
- Pröva donationsvillkoren för Fiskebo 1:2 med avsikt att försälja fastigheten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 75
Reservation
M-gruppen reservation till förmån för eget yrkande
SD-gruppen enligt skriftlig reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 76

Dnr KS 2016-20

Nytt läge för äldreboende
Kommunstyrelsen gav, 2016-02-02 § 7, förvaltningen i uppdrag att inventera
lämpliga platser för ett nytt äldreboende. Uppdraget var en följd av
”äldreomsorgsutredningens” förslag att ett nytt äldreboende med ca 100 platser
ska ersätta Vässjegården, Dinglegården och Ekebacken.
Förvaltningen har studerat tre möjliga lokaliseringar:
- Dingle, längs med väg 174 mot Bovall (se bif. karta 1). Marken ägs för
närvarande av Regionen men kan om kommunens köp av
Naturbruksskolan genomförs komma i kommunal ägo. Området används
som jordbruksmark. Området är inte detaljplanelagt. Viss kollektivtrafik
(dock ej i tillräcklig omfattning) passerar området som ligger ca 1,5 km
från Dingle centrum.
- Stale, vid Myrbottenvägen vid Bruksskolan (se bif. karta 2). Marken är i
kommunal ägo och detaljplanelagd för boende. Ny detaljplan behövs.
Kollektivtrafik finns i begränsad omfattning på Stalevägen.
- Kungsmarken vid Strömstadsvägen (se bif. karta 3). Marken ägs av
kommunen, är planlagd för handel men används för jordbruksändamål..
Ny detaljplan behövs. Kollektivtrafik passerar på Strömstadsvägen i god
omfattning. Möjligheten att leda in busstrafiken på Lärlingsvägen bör
prövas. Området är relativt centralt i Munkedal.
Från beslut om planläggning till inflyttningsbar byggnad bedöms minst fyra års
planerings- och byggtid behövas. Om något beslut överklagas drar
färdigställandet ut på tiden.
Avdelning Vård och äldreomsorg har lämnat synpunkter i en särskild skrivelse
(bilagd). Avdelningen förordar läget i Dingle utmed väg 174.
Diskussion pågår med Västra Götalandsregionen om att få in Vårdcentral och
Folktandvård som hyresgäster i ett nytt äldreboende. Regionen är endast
intresserade om läget blir centralt och lättillgängligt, d.v.s. Kungsmarksområdet.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 § 80 (Bordläggning).
Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse.
Synpunkter från avdelning vård och äldreomsorg.
Kartor.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att Kungsmarken är en lämplig plats för ett nytt
äldreboende under förutsättning av Folktandvården och Närhälsan inkommer
med avsiktsförklaringar om att hyra lokaler i det nya äldreboendet.



Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att inleda detaljplanearbete
för ett nytt äldreboende.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

15(39)

Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 76
Jäv

Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Protokollsanteckning
Hans-Joachim Isenheim (MP) deltar inte i beslutet.
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets
förslag.
M-gruppen: Återremiss för att utreda fler alternativa platser.
SD-gruppen: Avslag. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inventera
fler lämpliga placeringar i Svarteborgsområdet för kommande beslut om nytt
äldreboende.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SD-gruppens
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst: Bifall till SD-gruppens yrkande.
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Liza Kettil (S) ers Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Karin Blomstrand ers Ann-Sofie Alm (M)
Malin Östman (M)
Alf Sifversson (M) ers Camilla Espenkrona (M)
Ulla Gustafsson (M) ers Rolf Jacobsson (KD)
Ove Göransson (V)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Matheus Enholm (SD)
Åsa Karlsson (S)
Summa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

6

1
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 76
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att Kungsmarken är en lämplig plats för ett nytt
äldreboende under förutsättning av Folktandvården och Närhälsan inkommer
med avsiktsförklaringar om att hyra lokaler i det nya äldreboendet.



Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att inleda detaljplanearbete
för ett nytt äldreboende.

Reservation
SD-gruppen enligt skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 77

Dnr KS 2016-22

Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark.
Västra Götalandsregionen har beslutat att upphöra med naturbruksutbildningen i
Dingle.
Samtidigt togs beslut att avyttra de anläggningar som inte behövs för den
fortsatta verksamheten. Munkedals kommun har meddelat intresse att förvärva
fastigheten, Dingle 2:56, inklusive visst lösöre.
Fastigheten Dingle 2:56 omfattar totalt 283 ha mark varav 101 ha produktiv
skogsmark, 104 ha jordbruksmark, 28 ha skogsimpediment samt 50 ha vatten,
gatumark, tomtmark mm. Fastigheten har värderats av LRF Konsult till 28 mnkr.
Det finns ett 35-tal byggnader på totalt ca 25000 m².
Kommunen har anmält intresse att överta lösöre, främst utrustning i
utbildningssalar, elevrum, kök, matsal, kontor och viss annan utrustning för ca 3
mnkr.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-01.
Förslag till fastighetsregleringsavtal mellan Västra Götalandsregionen och
Munkedals kommun.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle
2:56 från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr



Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13,
del av Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr



Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och
10, del av Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr.



Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget
2016 med 45,3 mnkr.

Jäv
Heikki Klaavuniemi (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ove Göransson (V): Återremiss med anledning av att konsekvensbeskrivning
saknas om vad som händer om köpet inte blir av.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

18(39)

Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 77
M-gruppen och SD-gruppen: Avslag
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppen och
SD-gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle
2:56 från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr



Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13,
del av Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr



Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och
10, del av Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr.



Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget
2016 med 45,3 mnkr.

Reservation
M-gruppen enligt skriftlig reservation.
SD-gruppen enligt skriftlig reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärende 9 – Förvärv Dingle 2:56
§ 77
Reservation
Moderaterna anser att beslutsunderlaget inte är tillräckligt, och vi efterfrågar både en
analys och konsekvensbeskrivning av vad som är alternativet om vi inte förvärvar
fastigheten.
Vi saknar även i beslutsunderlaget beskrivning av vad effekterna för kommunen som
helhet blir över tid, dvs en finansiell långsiktig plan där konsekvenserna för kommunens
verksamheter beskrivs. Vi önskar även se en plan över hur vi åstadkommer ett
KunskapsCentrum där även den planerade naturbruksfriskolan finns med, vi ser den som
en oerhörd tillgång för vår bygd och arbetsmarknadsregion.
Vi känner oro för att vi förvärvar fastighet med resurser som mycket bättre behövs i
skolan och i äldreomsorgen. Kommunen ska inte äga fastigheter som vi inte behöver.
M-gruppen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 78

Dnr KS 2009-71

Förvärv av del av Möe 1:14
Detaljplanen för del av Möe 1:2 och Möe 1:14 vann laga kraft 2012. Detaljplanen
innehåller mark för bostäder varav 8 ligger på kommunal mark och 12 på privat
mark.
Den privata markägaren har vänt sig till kommunen med förfrågan om att
kommunen förvärvar resterande del av planområdet. Området omfattar ca
35000 m2 mark. Priset är satt till 1300 tkr.
På kommunens närbelägna område för bostäder på Möe finns ca 20 tomter kvar
för byggnation. Behovet av ytterligare tomter i området bedöms därför för
närvarande som lågt. Priset, drygt 100 tkr per tomt, bedöms dessutom som för
högt med tanke på kostnaderna för att exploatera området i relation till möjligt
försäljningspris.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-04-21.
Förslag till köpeavtal, del av Möe 1:14.
Karta.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva del av Möe 1:14

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), Ove Göransson (V) och
SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva del av Möe 1:14

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 79

Dnr KS 2016-128

Verksamhetsområde för VA i Foss-Västergård
Munkedal Vatten AB har byggt ut spillvatten och delvis lagt om befintliga
vattenledningar inom del av Foss-Västergård. Området har tidigare inte legat
inom va-verksamhetsområde. Fastställandet av föreslaget område innebär att
fastighetsägarna blir avgiftsskyldiga för avgifter inom va-taxan.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26.
Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse.
Protokoll Munkedal Vatten AB 2016-03-21.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten
för Foss-Västergård enligt bilaga.

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


Justerandes sign

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten
för Foss-Västergård enligt bilaga.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 80

Dnr KS 2016-129

Verksamhetsområde för VA i Hällevadsholm
Munkedal Vatten AB föreslår i ett styrelsebeslut 2016-03-21 § 7 att
kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde i Hällevadsholm. Munkedal
Vatten AB har byggt ut vatten och spillvatten till nya tomter inom del av
Hällevadsholm. Området har tidigare inte legat inom va-verksamhetsområde.
Fastställandet av föreslaget område innebär att fastighetsägarna blir
avgiftsskyldiga för avgifter inom va-taxan.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26.
Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse.
Protokoll Munkedal Vatten AB 2016-03-21 inkl. bilagor.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten
för Hällevadsholm enligt bilaga.

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


Justerandes sign

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten
för Hällevadsholm enligt bilaga.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 81

Dnr KS 2015-401

Flytt av lokaler för Ung Fritids verksamhet
Lokalerna för Ung Fritids verksamhet är inte förenliga med det behov av
integration och skapande verksamheter som personal och ungdomar önskar.
Genom tillgång till önskade lokaler kan verksamheten erbjuda både
föreningslivet, ungdomar och nyanlända en mötesplats med café, skapande
verksamhet, möteslokal, med småskaliga arrangemang, spontanidrott och
filmkvällar. Detta innebär stora möjligheter att bredda verksamheten och locka
fler ungdomar från olika grupperingar.
Inredning och utrustning av lokalerna kommer att ske tillsammans med
ungdomar i den öppna verksamheten samt Munkedals Förening för Ungdomar.
De föreningar som tidigare delat lokaler med Ung Fritid ges också möjlighet till
att vara aktiva i planeringen och utformningen av lokalerna. Kommunens
integrationsverksamhet kommer också att finnas med i planeringen.
Delaktighet har alltid varit ett starkt ledord i verksamheten. När fysiskt arbete
ska utföras, ungdomar släpps in på banan och får ta beslut och ansvar genomför
vi delaktighet med hög kvalitet i verksamheten. Detsamma gäller för oss alla
men många resurssvaga grupper får aldrig chansen. Genom att öppna upp för
Sohlbergs gamla lokaler får många nya chanser.
Hyresavtal tecknas med bolaget Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB på så kallat
rivningsavtal.
Ombyggnadskostnader har skissats tillsammans med chefen för
samhällsbyggnad. Till det kommer behov av vissa investeringar i möbler och
teknik. Totalsumman beräknas till 100 tkr. Enligt beslut av ledningsgruppen
inom sektor barn och utbildning hämtas summan inom ramen för tilldelade SOLpengar. Hyreskostnaden, 200 tkr/år, finansieras ur anslaget för kommunchefens
förfogande.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Sektorchefen barn- och utbildning samt kommunchefens tjänsteskrivelse 201603-31.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ung Fritid Munkedal som temporär
hyresgäst i ”Sohlbergs” fastighet.



Kommunstyrelsen understryker att fastighetens syfte är först och främst
boende samt affärsverksamhet och att arbetet med att hitta andra lokaler
för Ung Fritid fortgår. Ung Fritid har lokalen temporärt under 18 månader
och får sedan förlängt med tre månader i taget.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 81
Yrkande

S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och M-gruppen: Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
affärslokalen ska användas till samlingslokal.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ove Göranssons
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ung Fritid Munkedal som temporär
hyresgäst i ”Sohlbergs” fastighet.



Kommunstyrelsen understryker att fastighetens syfte är först och främst
boende samt affärsverksamhet och att arbetet med att hitta andra lokaler
för Ung Fritid fortgår. Ung Fritid har lokalen temporärt under 18 månader
och får sedan förlängt med tre månader i taget.

Reservation
Ove Göransson (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 82

Dnr KS 2015-188

Förklaring med anledning av revisorernas anmärkning mot
kommunstyrelsen.
Enligt KL 5 kap 25a § ska fullmäktige vid ett sammanträde innan juni månads
utgång besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.
Om revisorerna enligt 9 kap 17 § riktat anmärkning mot en nämnd ska
fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges
sida.
Enligt reglemente för Revisionsberedningen 2 § ansvarar beredningen för att
inhämta förklaring från berörda över anmärkning som framställts i
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks. Förslag till beslut ska lämnas till kommunfullmäktige i frågan.
Enligt Sveriges kommuner och landstings rapport, Fullmäktiges ansvarsprövning,
ska hela nämnden samlas och formellt ta ställning till den förklaring de ska
lämna till fullmäktige. Förklaringen ska vara skriftlig så att alla i fullmäktige kan
ta del av den.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Kommunstyrelsens förklaring med anledning av revisorernas anmärkning.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta förklaringen samt att sända den till
revisionsberedningen.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
M-gruppen, Ove Göransson (V) och SD-gruppen: Avslag. Kommunfullmäktiges
revisionsberedning rekommenderas framlägga anmärkningen inför fullmäktige
med syfte att fullmäktige ska fullfölja revisionens anmärkning mot
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på S-gruppens, C-gruppens och Hans-Joachims
(MP) bifallsyrkande och M-gruppens, Ove Göranssons (V) och SD-gruppens
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts. § 82

Omröstning
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
Nej-röst Bifall till M-gruppens m.fl. avslagsyrkande
Omröstningsresultat
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Liza Kettil (S) ers Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ann-Sofie Alm (M)
Malin Östman (M)
Alf Sifversson (M) ers Camilla Espenkrona (M)
Ulla Gustafsson (M) ers Rolf Jacobsson (KD)
Ove Göransson (V) ers Tiina Hemberg (V)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Matheus Enholm (SD)
Åsa Karlsson (S)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
x
8

7

Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta förklaringen samt att sända den till
revisionsberedningen.



Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
M-gruppen, SD-gruppen, Ove Göransson (V) enligt gemensam skriftlig
reservation.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 83

Dnr KS 2016-90

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Med anledning av att kommunstyrelsens förvaltningsorganisation genomgått en
förändring har delegationsordningen setts över. Det är några större förändringar
i organisationen. Sektorsindelningen har förändrats från fyra till tre, sektor Barn
och utbildning, Samhällsbyggnad och Omsorg. Sektor Omsorg har indelats i tre
avdelningar, IFO, Stöd och Vård-och äldreomsorg. Beslutsnivåer för
chefer/arbetsledare är förändrad samt handläggning av ensamkommande
asylsökande barn/ ungdomar.
Delegationsordningen är därför omarbetad till att stämma med organisationens
uppbyggnad.
Munkedal deltar sedan 2011 i samverkande socialjour i Fyrbodal, som är
placerade i Uddevalla kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-13 § 24
att ge förordnande i den gemensamma socialjouren när det gäller
polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande
enligt 43 § 2 p. LVU, samt återkallande av polishandräckning. (nr 4.2.67)
Förordnande i Socialjouren behöver uppdateras då en delegat slutat sin
anställning (enhetschef IFO) i Munkedals kommun och en annan ändrat titel (1:e
social-sekreterare). I socialjouren i Uddevalla har en medarbetare slutat och
ersatts.
Förordnandet kräver ett separat beslut av kommunstyrelsen, då förordnandet är
personligt.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Nämndsekreterarens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-04-27.
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning.



Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordning antagen i
kommunstyrelsen 2016-02-02 § 6 därmed upphävs.



Kommunstyrelsen beslutar att förordna följande personer att besluta om
handräckning enligt 43 § 2 punkten LVU, samt återkallande av
polishandräckning;
Avdelningschef Clarie Engström ersätter Enhetschef IFO Åsa Thuresson,
1:e socialsekreterare Yvonne Karlsson samt 1:e socialsekreterare Åsa
Wallros, ersätter Clarie Engström i sin roll 1:e socialsekreterare.
I socialjouren ersätts Cecilia Dahlman av Solveig Larsson.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
Forts § 83
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning.



Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordning antagen i
kommunstyrelsen 2016-02-02 § 6 därmed upphävs.



Kommunstyrelsen beslutar att förordna följande personer att besluta om
handräckning enligt 43 § 2 punkten LVU, samt återkallande av
polishandräckning;
Avdelningschef Clarie Engström ersätter Enhetschef IFO Åsa Thuresson,
1:e socialsekreterare Yvonne Karlsson samt 1:e socialsekreterare Åsa
Wallros, ersätter Clarie Engström i sin roll 1:e socialsekreterare.
I socialjouren ersätts Cecilia Dahlman av Solveig Larsson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 84

Dnr KS 2016-114

Kommunstyrelsens budget 2017, plan 2018-2019
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till budget 2017 med plan
2018-2019. Kommunstyrelsens preliminära ram för 2017 uppgår till 566,8 mnkr
(exklusive löneökningar och kapitalkostnader vilka avsätts centralt).
Kommunstyrelsen preliminära investeringsram uppgår till 47,1 mnkr.
Resultatmål med indikatorer föreslås vara oförändrade jämfört med 2016.
Då budgetramar för 2017 redan är fastställda av kommunfullmäktige innebär det
att övriga tillkommande förändringar måste hanteras inom ram. Inför 2017 har
tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr. Dessa konsekvensbeskrivs och
hanteras nu i uppdatering av tidigare års budgetbeslut.
Inom kommunstyrelsen krävs anpassningar på totalt 2,3 mnkr. Resterande
minskning av kostnader finns inom finansverksamheten på 6,9 mnkr. Utökning
av ram inom kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr vilket innebär en nettoökning av
kommunbidraget sker då med 3,1 mnkr.
Budget Budget
Nämndernas ram, mnkr
Kommunstyrelsen
ej utfördelat (succesivt
återställning resultat)
Anpassning nybyggnation

Plan

Plan

Föränd

2016

2017

2018

2019 2017*

563,656

568,844

560,799

544,832

0,000

-1,900
-6,145

-3,900
-20,112

0,000
0,000

Förän
d

Föränd
2019*

5,188 -8,045 -15,967
-1,900
-6,145

-2,000
-13,967

Kommunledningskontor

52,627

52,398

53,498

53,498

-0,229

1,100

0,000

varav till KS förfogande

5,335

5,335

6,435

6,435

0,000

1,100

0,000

Sektor för Samhällsbyggnad
Sektor för Barn- och utbildning
Sektor Omsorg

89,967

94,604

94,604

94,604

4,637

0,000

0,000

202,654
218,409

203,604
218,239

203,604
217,139

203,604
217,139

0,950
-0,170

0,000
-1,100

0,000
0,000

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Controllerns och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-05-01.
Kommunstyrelsens budget 2017, plan 2018-2019.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget för 2017, plan
2018-2019 med konsekvensbeskrivningar med undantag för förslag om
biblioteksfilialerna, musikskolan och föreningsbidragen. Föreningsbidraget
skall vara 3,5 mkr varav 0,5 mkr finns möjlighet för föreningarna att söka
mot integrations projekt vilket ska prövas av kommunledningsgruppen.
Finansiering av ovan förslag finansieras genom de 13,1 mkr som staten
tillskjutit.

Protokollsanteckning
Ove Göransson (V) deltar ej i beslutet
M-gruppen deltar ej i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25

Forts § 84
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP):
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget för 2017, plan
2018-2019 med konsekvensbeskrivningar med undantag för förslag om
biblioteksfilialerna, musikskolan och föreningsbidragen.
Kommunstyrelsen beslutar att öka föreningsbidraget med 0,5 mnkr till totalt 3,5
mkr. Föreningarna ska ha möjlighet att söka medel för att arbeta med
integrations projekt vilket ska prövas av kommunledningsgruppen.
Kommunfullmäktige beslutar om utökat kommunbidrag på 5,188 mnkr. Total
ram för kommunstyrelsens del uppgår totalt till 568,844 mnkr.
SD-gruppen: Bifall till SD-gruppens budgetförslag som bifogas paragrafen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på S-gruppens, C-gruppens och Hans-Joachim
Isenheims (MP) yrkande och SD-gruppens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt S-gruppens, C-gruppens och Hans-Joachims
(MP) yrkande.
Beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget för 2017, plan
2018-2019 med konsekvensbeskrivningar med undantag för förslag om
biblioteksfilialerna, musikskolan och föreningsbidragen.



Kommunstyrelsen beslutar att öka föreningsbidraget med 0,5 mnkr till
totalt 3,5 mkr. Föreningarna ska ha möjlighet att söka medel för att
arbeta med integrations projekt vilket ska prövas av
kommunledningsgruppen.



Kommunfullmäktige beslutar om utökat kommunbidrag på 5,188 mnkr.
Total ram för kommunstyrelsens del uppgår totalt till 568,844 mnkr.

Utdragsbestyrkande

Sverigedemokraterna Munkedals
budgetförslag 2017
..med plan för 2018 och 2019.

Sverigedemokraterna Munkedals budgetförslag 2017 med plan för 2018 och 2019.
Konservatism, nutidsorientering och framåtblickande har varit ledstjärnor i framtagandet
av denna budget.
Ett av våra mål som vi satte upp i förra årets budget som syftade till att styra om
kommunens upphandling till att gynna lokala producenter har vi nått framgång i
tillsammans med de övriga partierna.
Vi har under 2015 arbetat om våra upphandlingsregler och även satt upp andel
lokalproducerade livsmedel som mål att mäta årligen.
Vi antar budgetförslaget i tjänsteskrivelsen daterat 2016-05-01 med Dnr KS 2016-114 som
vårt eget fast med följande ändringar återgivna i vårt budgetdokument.

Matheus Enholm
Gruppledare SD Munkedal

Kommunstyrelsen ram 2017
Budgetramarna för 2017 är av kommunfullmäktige redan satta.
Om kommunen väljer att köpa Dingle Skolan (Dingle 2:56) kommer det 2017 att innebära
att kommunen måste balansera 9,3 mnkr i extra utgifter, kostnaden för driften av skolan
samt de ökade räntekostnader som blir följden av köpet motsvarar 6,68mnkr (netto inkl.
hyresintäkter) av det totala beloppet.
Sverigedemokraterna ser inga behov av att köpa Dinge Skolan, vi föredrar andra sätt att
minska de externa hyreskostnaderna. Redan idag har kommunen andra fastigheter som
står tomma och som väl kan fylla många av de ändamål som avses.
HVB verksamheten avsedd för ensamkommande flyktingungdomar tror vi inte heller behöver centraliseras till Dingle då stora delar av de ensamkommande inte längre kommer
ligga under vårt ansvar 2017.
Eftersom Sverigedemokraternas politik har fått genomslag i riksdagen och
gränskontrollerna till Sverige idag är så effektiva har vi sett en mindre tillströmning av
asylsökande, där också antalet ensamkommande ungdomar.
Det första kvartalet 2016 hade endast 1 ensamkommande tillkommit till kommunen vilket
ska jämföras mot hösten 2015 då 3-6 stycken kunde komma varje vecka.
Regeringen har även aviserat att till hösten 2016 påbörja ålderstestning av de
ensamkommande, det talar för att antalet ensamkommande i Munkedals kommun
kommer minska.
Om ansvar ändå kvarstår fungerar kommunens boenden som vi har idag som
stödboende enligt de nya regler som regeringen slagit fast.
Sverigedemokraterna säger nej till köp av Dingle Skolan och föredrar att en privat friskola
tar över, på så sätt säkrar vi också den traditionsenliga inflyttningen till Munkedals
kommun som naturbruksgymnasiet genom historien bidragit med.
Det nya äldreboendets finansiering kommer hanteras i budgetprocessen 2018-2019.
SD har redan deklarerat att vi föredrar Svarteborgområdet (Dingle-Hällevadsholm) som
lämplig plats för det nya äldreboendet, det är inte rimligt att man prioriterar en placering
utefter eventuella externa hyresgäster framför befolkningen samt professionens åsikter.
Ej heller är det försvarbart med ytterligare centraliseringar till tätorten Munkedal som har
pågått under många år.

Genom att vi säger nej till köpet av skolan behöver vi i vårt budgetförslag också bara
balansera 3,899 mnkr.
De kostnader som eventuellt uppkommer genom att vi säger nej till köpet av skolan ser vi
som marginella och kan därmed balanseras inom löpande driftskostnader.
Av de föreslagna åtgärderna som även är risk och konsekvensbeskrivit av
tjänstemännen, presenterade i Tjänsteskrivelsen Dnr KS 2016-114 säger vi följande;
JA											Summa
-Bortprioriteringar av investeringar från 72mnkr till 30 mnkr.		
2,099
-Lägre finansiella kostnader.							0,500
-Skatteprognos febr förbättring						3,300
-Försäljning av Fisketorps skola						0,200
-Minska föreningsbidrag till föreningar*					0,500
-Lägre behov inom tonårsgruppen						0,113
-Avveckla stödteamet								1,100
Summa										7,812
Nej
-Försäljning av Suttene/Fiskebo						0,500
-Biblioteksfilialerna**								0,620
-Musikskola minska 1,0 åa**							0,430
Summa 										1,550
Att balansera									-3,899
Besparingar										+7,812
Prioriterar										-1,550
Summa										+2,363
Därigenom har SD balanserat de 3,899mnkr och gör ett överskott på 2,363mnkr.
Planeringen av ett nytt äldreboende finansierar vi delvis genom att vi inte köper Dingle
skolan där vi skulle haft närmare 10mnkr i driftskostnader.
*Föreningslivet inom kommunen har ändrat sig en hel del sedan ”brukstiden”.
De ideella krafterna måste återuppbyggas för att få tillbaka den gemenskap som
föreningslivet uppvisade under folkhemstiden.
Idag finns det föreningar i Munkedals kommun som visar på att just denna anda är på
väg tillbaka. Med rätt gemenskap och föreningsanda skapas en trygghet i samhället där
människor känner ett ansvar för varandra och sin bygd.
Detta uppnås inte genom att kommunen tillskjuter mer pengar, det uppnås genom
innovativa ideella lösningar som föreningar själva tar fram.
**Vi säger för tydlighetens skull alltså nej till förslaget om att ta bort biblioteksfilialerna
och minska bemanningen på Musikskolan med 1 årsarbetare.

Utveckling av landsbygden är ett måste!
Sverigedemokraterna vill utveckla landsbygden för att på sikt kunna öka inflyttningen till
Munkedals kommun. Det är hög tid att ålägga Munkbo med framtagande av billiga
boendelösningar på landsbygden. Vi tror att enda vägen ur de urbaniserade tiderna är
att gå emot strömmen.
För att få människor att finna det nya boendet attraktivt gäller också att infrastrukturen
och samhällsservicen svarar upp till den grad som känns förtroendegivande och pålitlig.
Bredbandssatsningarna som skett i kommunen har onekligen påbörjat viktiga incitament
för ytterligare utvecklingar.
Men förutom god digital infrastruktur föreslår vi i Västrafiks linjelagda frånvaro ett tillköp i
Närtrafik, vi vill ändra det grundutbud vi redan idag har till att även omfatta
lördag- söndag.
Det ska vara tydligt att man kan bo i Hedekas, Hällevadsholm, Bärfendal eller Gårvik och
veta att man har möjligheter att resa till och från tätorterna utan beroendet av vare sig bil,
taxi eller linjelagd busstrafik.
Av de 5,3 mnkr som 2017 återstår i kommunstyrelsens förfogande finansierar vi detta
tillköp.
Med tanke på att vi väljer att prioritera fortsatt naturbruksgymnasieutbildning i Dingle så
tror vi att vi ser en enligt tidigare traditionsbaserad inflyttning av yngre till kommunen.
Därigenom får vi ökade skatteintäkter och mer möjligheter att förtäta
landsbygdssamhällena.
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 85

Dnr KS 2016-156

Fullmakt för tilldelningsbeslut och avtalstecknande
Munkedals kommun har för avsikt att delta i upphandling av Konsulentstödd
familjehemsvård 2016 som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB
(SKI).
Upphandlingsuppdraget har meddelats SKI enligt delegation. För att genomföra
uppdraget krävs att Munkedals kommun lämnar fullmakt till SKI, att som ombud
kunna teckna tilldelningsbeslut och avtal.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Upphandlarens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2016-04-21.
Fullmakt tilldelningsbeslut.
Fullmakt avtalstecknande.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral
AB att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av Konsulentstödd
familjehemsvård 2016 har genomförts.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral
AB att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av Konsulentstödd
familjehemsvård 2016 har genomförts.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 86

Dnr KS 2016-155

Fullmakt för tilldelningsbeslut och avtalstecknande
Munkedals kommun har för avsikt att delta i upphandling av HVB Vuxna med
missbruk 2016 som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI).
Upphandlingsuppdraget har meddelats SKI enligt delegation. För att genomföra
uppdraget krävs att Munkedals kommun lämnar fullmakt till SKI, att som ombud
kunna teckna tilldelningsbeslut och avtal.
Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11.
Upphandlarens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2016-04-21.
Fullmakt tilldelningsbeslut.
Fullmakt avtalstecknande.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral
AB att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av HVB Vuxna
med missbruk 2016 har genomförts.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral
AB att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av HVB Vuxna
med missbruk 2016 har genomförts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 87

Dnr: KS 2016-199

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av delegationsbeslut för april 2016.
Beredning
Delegationslista 2016-05-11.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 88
Information Kommunchef
Kommunchefen informerar om att;

Sektorcheferna kommer att ha information på kommunstyrelsens sammanträden
fortsättningsvis. Tidigare gavs informationen på arbetsutskottets sammanträden.
Förvaltningen har påbörjat utveckling av kommunens webbplats.
Kommuncheferna i de samverkande kommunerna har en gemensam uppföljning
av verksamheterna kopplade till de gemensamma nämnderna.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 89
Information sektor Barn och utbildning

Sektorchefen informerar om läget inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och
vuxenutbildningen samt om sommaraktiviteter 2016. Informerar även om
kommande nationell IT-strategi inom skolan.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 90
Information sektor omsorg

Socialchefen informerar om månadsrapport med statistik och bakomliggande
orsaker för respektive avdelning inom sektorn.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 91
Ekonomisk månadsrapport

Kommunchefen informerar om resultatet i delårsbokslut april 2016 som visar på
en obalans på nämndernas verksamhet på -15 mnkr. Prognosticerat resultat är
6,1 mnkr.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 92

Information från kommunstyrelsens myndighetsutskott
Ordförande för myndighetsutskottet har ingen ytterligare information att ge
utöver det som socialchefen informerat om.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 93
Information från Fyrbodals kommunalförbund

Åsa Karlsson (S) informerar från direktionsmötet den 28 april.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-05-25
§ 94
Information förtroendevaldas uppdrag
Åsa
-

Karlsson (S) informerar om;
Deltagande på Barnrättsdagarna i Örebro.
Inspirationsevent.
Företagsbesök Bohus Timmer
Företagsbesök Processkomponent
Deltagande i stämmor; Rambo AB, Munkbo AB, Dilab, Munkedals vatten AB
och Västvatten AB.
- Årets företagarmiddag där Torbjörn Eliasson på Trans PA utsågs till Årets
företagare.
- Västtrafiks möte i norra Bohuslän.

Ulla Gustafsson (M) informerar om besök på Munkedalsskolan.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen noterar informationen

Utdragsbestyrkande

