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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 38    Dnr: KS 2018-110 
 
Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB 
 
Sammanfattning 
  
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.  
 
Årets resultat landar på ett underskott om -85 tkr. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 45. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av underskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

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

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av underskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 45    Dnr: KS  
 
Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB 
 
Sammanfattning 
  
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.  
 
Årets resultat landar på ett underskott om -85 tkr. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av underskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av underskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
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  2018-02-26 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB 
Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av underskott  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

  

Sammanfattning 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är 
ännu inte undertecknad av revisorerna.  

Årets resultat landar på ett underskott om -85 tkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Årliga negativa resultat urholkar det egna kapitalet. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud  

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 39    Dnr: KS 2018-111 
 
Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo) org nr 556434-
5089 
 
Sammanfattning 
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu 
inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till 
Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt 
resultat efter skatt på -2,7 mnkr Kostnader i samband med rotprojektet drar ner 
resultatet. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en 
sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m² på tre orter i kommunen; 
Munkedal, Hedekas och Dingle. 
 
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är 
- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och 
kundnytta 
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler 
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida 
fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till -2,7 mnkr. Intäkterna ökar med 1,8% och 
kostnaderna med 9,1 %. Städning, flyttkostnader, el för outhyrda lägenheter 
samt konsultkostnader i rotrenoveringsprojektet har kostnadsförts under 2017. 
Dessa kostnader uppgår totalt till ca 2,0 mnkr och är en förklaring till den stora 
kostnadsökningen ökningen jämfört med 2016. 
 
Kostnader för räntenettot minskar med 0,3 mnkr på grund av minskade 
räntenivåer på upplåningen.  
 
Bolaget har ökat sin upplåning under 2017 med 30 mkr till följd av årets 
investeringar. Som en följd av detta minskar bolagets soliditet jämfört med 
föregående år till 4,55 % (6,2).  
 
Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,4 mkr (4,6) vilket motsvarar 121 
kr/m2 (128 kr/m²) bostads- och lokalyta.  
 
Flyttningsfrekvensen är 17% (17) vilket innebär att 89 (91) lägenheter 
avflyttades under 2017.Efterfrågan på lägenheter har minskat något under året.  
 
Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr. 
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 53 mnkr avser i stort stamrenovering 
på område Jonsäng.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 39 
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Rotrenovering på Jonsängsområdet pågår sedan våren 2016 och beräknas vara 
avslutad hösten 
2018. Projektet omfattar drygt 160 lägenheter till en bedömd kostnad av ca 130 
mnkr, dvs ca 800 tkr per lägenhet 
Samarbetet med Munkedals kommun har utökats vilket lett till att bolagets 
personal från och med 1:e januari 2017 är anställda av kommunen 
Hyresförhandlingarna avseende 2017 års hyror resulterade i en höjning från och 
med den 1 maj av hyran för bostäder, lokaler och bilplatser med 1,24 %. 
Ett avtal om försäljning av del av Foss 12:21 (Jonsäng) har tecknats 
 
Utmaningar framåt 
Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att 
stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 
 
Måluppfyllelse 
Inget rapporterat  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-02. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 46. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Jäv 
 
Heikki Klaavuniemi (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 46    Dnr: KS  
 
Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo) org nr 556434-
5089 
 
Sammanfattning 
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu 
inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till 
Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt 
resultat efter skatt på -2,7 mnkr Kostnader i samband med rotprojektet drar ner 
resultatet. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en 
sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m² på tre orter i kommunen; 
Munkedal, Hedekas och Dingle. 
 
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är 
- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och 
kundnytta 
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler 
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida 
fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till -2,7 mnkr. Intäkterna ökar med 1,8% och 
kostnaderna med 9,1 %. Städning, flyttkostnader, el för outhyrda lägenheter 
samt konsultkostnader i rotrenoveringsprojektet har kostnadsförts under 2017. 
Dessa kostnader uppgår totalt till ca 2,0 mnkr och är en förklaring till den stora 
kostnadsökningen ökningen jämfört med 2016. 
 
Kostnader för räntenettot minskar med 0,3 mnkr på grund av minskade 
räntenivåer på upplåningen.  
 
Bolaget har ökat sin upplåning under 2017 med 30 mkr till följd av årets 
investeringar. Som en följd av detta minskar bolagets soliditet jämfört med 
föregående år till 4,55 % (6,2).  
 
Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,4 mkr (4,6) vilket motsvarar 121 
kr/m2 (128 kr/m²) bostads- och lokalyta.  
 
Flyttningsfrekvensen är 17% (17) vilket innebär att 89 (91) lägenheter 
avflyttades under 2017.Efterfrågan på lägenheter har minskat något under året.  
 
Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr. 
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 53 mnkr avser i stort stamrenovering 
på område Jonsäng.  
 

16



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9)

Sammanträdesdatum 
2018-03-05 

 

 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 46 
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Rotrenovering på Jonsängsområdet pågår sedan våren 2016 och beräknas vara 
avslutad hösten 
2018. Projektet omfattar drygt 160 lägenheter till en bedömd kostnad av ca 130 
mnkr, dvs ca 800 tkr per lägenhet 
 
Samarbetet med Munkedals kommun har utökats vilket lett till att bolagets 
personal från och med 1:e januari 2017 är anställda av kommunen 
 
Hyresförhandlingarna avseende 2017 års hyror resulterade i en höjning från och 
med den 1 maj av hyran för bostäder, lokaler och bilplatser med 1,24 %. 
 
Ett avtal om försäljning av del av Foss 12:21 (Jonsäng) har tecknats 
 
Utmaningar framåt 
Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att 
stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 
 
Måluppfyllelse 
Inget rapporterat  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-02. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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  2018-03-02 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 
 

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo) 
org nr 556434-5089 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av resultat  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
 Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Sammanfattning 
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu inte 
undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens 
möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt resultat efter skatt på -2,7 
mnkr Kostnader i samband med rotprojektet drar ner resultatet. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals 
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en 
sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m² på tre orter i kommunen; Munkedal, 
Hedekas och Dingle. 
 
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är 
- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta 
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler 
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd 
till bostadsmarknadens efterfrågan. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till -2,7 mnkr. Intäkterna ökar med 1,8% och 
kostnaderna med 9,1 %. Städning, flyttkostnader, el för outhyrda lägenheter 
samt konsultkostnader i rotrenoveringsprojektet har kostnadsförts under 2017. 
Dessa kostnader uppgår totalt till ca 2,0 mnkr och är en förklaring till den stora 
kostnadsökningen ökningen jämfört med 2016. 
 
Kostnader för räntenettot minskar med 0,3 mnkr på grund av minskade räntenivåer 
på upplåningen.  
 
Bolaget har ökat sin upplåning under 2017 med 30 mkr till följd av årets 
investeringar. Som en följd av detta minskar bolagets soliditet jämfört med 
föregående år till 4,55 % (6,2).  
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Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,4 mkr (4,6) vilket motsvarar 121 
kr/m2 (128 kr/m²) bostads- och lokalyta.  
 
Flyttningsfrekvensen är 17% (17) vilket innebär att 89 (91) lägenheter avflyttades 
under 2017.Efterfrågan på lägenheter har minskat något under året.  
 
Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr. 
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 53 mnkr avser i stort stamrenovering på 
område Jonsäng.  
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Rotrenovering på Jonsängsområdet pågår sedan våren 2016 och beräknas vara 
avslutad hösten 
2018. Projektet omfattar drygt 160 lägenheter till en bedömd kostnad av ca 130 
mnkr, dvs ca 800 tkr per lägenhet 
 
Samarbetet med Munkedals kommun har utökats vilket lett till att bolagets personal 
från och med 1:e januari 2017 är anställda av kommunen 
 
Hyresförhandlingarna avseende 2017 års hyror resulterade i en höjning från och med 
den 1 maj av hyran för bostäder, lokaler och bilplatser med 1,24 %. 
 
Ett avtal om försäljning av del av Foss 12:21 (Jonsäng) har tecknats 
 
Utmaningar framåt 
Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att 
stärka bolagets ekonomi långsiktigt. 
 
Måluppfyllelse 
Inget rapporterat 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Bolagets låneskuld fortsätter att öka, bolaget bör påbörja amortering av lån. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

Beslutet expedieras till: 
Ombud för Munkbo AB 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 40    Dnr: KS 2015-359 
 
Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB, org. nr 556901-9648 
 
Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av 
styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. 
Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget 
fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster 
som har anknytning till denna verksamhet. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet för året uppgick till 730 tkr vilket innebär ett överuttag av 
abonnenterna. Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att 
över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Överuttaget fonderas för 
åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Intäkterna ökar med 416 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,8 %. Kostnaderna 
ökar jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på ärendet om vattenskador från 
2014 som inte resulterade några skadestånd. Det gjorde att 3,2 mnkr hade 
bokats för eventuella skadestånd återfördes vilket minskade kostnaderna 2016. 
Med hänsyn tagen till det ökade kostnaderna med 7%. Främst ökade 
kostnaderna för köpta tjänster från Västvatten AB och entreprenader. 
 
VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 8,5 mnkr. Reinvesteringar har gjort i 
Pumpstationen Hedekas, Vadholmsvägen och Nordanvindsvägen. Exploatering 
har gjort vid Foss, Tegelverket. 
Saltkällan etapp 1 och 2 har försetts med allmänt VA. 
 
Intern kontroll 
Har genomförts genom att följa ett projekt ur ett kundperspektiv från ax till 
limpa. Inga allvarliga brister upptäcktes. 
 
Viktiga händelser  
Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på 
drift och planerat underhåll.  

 
Utmaningar framåt 
Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta 
finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt genom att bygga ut 
filtret. En filteranläggning byggs i anslutning till reservoaren i Kärnsjön för att 
minska partikelmängden i dricksvattnet. 
 
Arbetet med överföringsledning till Gårvik/Bergsvik fortsätter.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 40  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 47. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Jäv 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Christoffer Wallin (SD) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 47    Dnr: KS  
 
Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB, org. nr 556901-9648 
 
Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av 
styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. 
Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget 
fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster 
som har anknytning till denna verksamhet. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet för året uppgick till 730 tkr vilket innebär ett överuttag av 
abonnenterna. Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att 
över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Överuttaget fonderas för 
åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Intäkterna ökar med 416 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,8 %. Kostnaderna 
ökar jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på ärendet om vattenskador från 
2014 som inte resulterade några skadestånd. Det gjorde att 3,2 mnkr hade 
bokats för eventuella skadestånd återfördes vilket minskade kostnaderna 2016. 
Med hänsyn tagen till det ökade kostnaderna med 7%. Främst ökade 
kostnaderna för köpta tjänster från Västvatten AB och entreprenader. 
 
VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 8,5 mnkr. Reinvesteringar har gjort i 
Pumpstationen Hedekas, Vadholmsvägen och Nordanvindsvägen. Exploatering 
har gjort vid Foss, Tegelverket. 
Saltkällan etapp 1 och 2 har försetts med allmänt VA. 
 
Intern kontroll 
Har genomförts genom att följa ett projekt ur ett kundperspektiv från ax till 
limpa. Inga allvarliga brister upptäcktes. 
 
Viktiga händelser  
Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på 
drift och planerat underhåll.  

 
Utmaningar framåt 
Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta 
finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt genom att bygga ut 
filtret. En filteranläggning byggs i anslutning till reservoaren i Kärnsjön för att 
minska partikelmängden i dricksvattnet. 
 
Arbetet med överföringsledning till Gårvik/Bergsvik fortsätter.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 47  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26. 
 
Jäv 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av resultat 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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  2018-02-26 Dnr: 2015-359 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB                                         
org nr 556901-9648 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av resultat 
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
 Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av 
styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. 
Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget 
fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som 
har anknytning till denna verksamhet. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet för året uppgick till 730 tkr vilket innebär ett överuttag av abonnenterna. 
Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att över/underuttag 
redovisas som en skuld/fordran. Överuttaget fonderas för åtgärder som minskar 
sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Intäkterna ökar med 416 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,8 %. Kostnaderna ökar 
jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på ärendet om vattenskador från 2014 
som inte resulterade några skadestånd. Det gjorde att 3,2 mnkr hade bokats för 
eventuella skadestånd återfördes vilket minskade kostnaderna 2016. Med hänsyn 
tagen till det ökade kostnaderna med 7%. Främst ökade kostnaderna för köpta 
tjänster från Västvatten AB och entreprenader. 
 
VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. 
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 8,5 mnkr. Reinvesteringar har gjort i 
Pumpstationen Hedekas, Vadholmsvägen och Nordanvindsvägen. Exploatering har 
gjort vid Foss, Tegelverket. 
 
Saltkällan etapp 1 och 2 har försetts med allmänt VA. 
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Intern kontroll 
Har genomförts genom att följa ett projekt ur ett kundperspektiv från ax till limpa. 
Inga allvarliga brister upptäcktes. 
 
Viktiga händelser  
Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på drift 
och planerat underhåll.  

 
Utmaningar framåt 
Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta 
finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt genom att bygga ut 
filtret. En filteranläggning byggs i anslutning till reservoaren i Kärnsjön för att minska 
partikelmängden i dricksvattnet. 
 
Arbetet med överföringsledning till Gårvik/Bergsvik fortsätter.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och framtida förändringar av ränteläget har 
en stor påverkan på kostnadsutvecklingen. 

Inga ytterligare konsekvenser 
      

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Mats Tillander  
Samhällsbyggnadschef  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 41    Dnr: KS 2018-112 
 
Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
(Rambo AB) 
 
Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2017 visar på 
ett positivt resultat efter finansiella poster på 1,4 mnkr (efter skatt 1,8 mnkr). 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, 
transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande 
verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +1,8 mnkr.  
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med knappt 17 mnkr och 
intäkterna med 8,2 mnkr.  
 
Investering 
Investeringsutgifterna uppgick till 15,9 mnkr. Ingen nyupplåning har behövts. 
Soliditeten ligger på 58%.    
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Under 2017 har beslut fattats av respektive ägarkommun att omfördela 
aktiekapitalet där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning 
av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Under 2018 kommer 
den nya aktiefördelningen att träda i kraft och ägarkommunerna kommer att 
fatta beslut om styrelsens sammansättning och val av ordförande. 
Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun har pågått under året. 
Det beräknas vara slutfört första halvåret 2018 och sedan står Munkedal, 
Sotenäs och Tanums kommuner på tur för införande.  
Det som kvarstår är upphandling av insamlingsentreprenad och nya kärl, vilket 
kommer att sätta nivån på den taxa som respektive kommunfullmäktige ska ta 
beslut om. Under hösten 2017 utfördes en upphandling som fick avbrytas på 
grund av bristande konkurens. Denna upphandling görs nu om och beslut 
förväntas under våren 2018. 
 
Utmaningar framåt 
Målarbetet fortsätter under 2018. Arbetet utgår ifrån att alla i organisationen är 
delaktiga. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 41 
 
Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen kan vara delaktig och vad hen 
dagligen tillför genom sin arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de 
övergripande målen. 
 
Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsreningsverksslam 
kommer att fortgå. 
 
Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska 
förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för 
hushålls- och verksamhetsavfall ökar 
Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. 
Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera 
strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en 
konsekvens av att bolaget är kommunägt  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-27. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 48. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 

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

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 48    Dnr: KS  
 
Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB 
(Rambo AB) 
 
Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2017 visar på 
ett positivt resultat efter finansiella poster på 1,4 mnkr (efter skatt 1,8 mnkr). 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, 
transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande 
verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +1,8 mnkr.  
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med knappt 17 mnkr och 
intäkterna med 8,2 mnkr.  
 
Investering 
Investeringsutgifterna uppgick till 15,9 mnkr. Ingen nyupplåning har behövts. 
Soliditeten ligger på 58%.    
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Under 2017 har beslut fattats av respektive ägarkommun att omfördela 
aktiekapitalet där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning 
av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Under 2018 kommer 
den nya aktiefördelningen att träda i kraft och ägarkommunerna kommer att 
fatta beslut om styrelsens sammansättning och val av ordförande. 
Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun har pågått under året. 
Det beräknas vara slutfört första halvåret 2018 och sedan står Munkedal, 
Sotenäs och Tanums kommuner på tur för införande.  
Det som kvarstår är upphandling av insamlingsentreprenad och nya kärl, vilket 
kommer att sätta nivån på den taxa som respektive kommunfullmäktige ska ta 
beslut om. Under hösten 2017 utfördes en upphandling som fick avbrytas på 
grund av bristande konkurens. Denna upphandling görs nu om och beslut 
förväntas under våren 2018. 
 
Utmaningar framåt 
Målarbetet fortsätter under 2018. Arbetet utgår ifrån att alla i organisationen är 
delaktiga. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 48 
 
Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen kan vara delaktig och vad hen 
dagligen tillför genom sin arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de 
övergripande målen. 
 
Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsreningsverksslam 
kommer att fortgå. 
 
Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska 
förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för 
hushålls- och verksamhetsavfall ökar 
Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. 
Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera 
strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en 
konsekvens av att bolaget är kommunägt  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-27. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  
- Godkänner ansvarsfrihet för VD 
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  2018-02-27 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanlägning i 
Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av överskott  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter  
 Godkänner ansvarsfrihet för VD 

Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2017 visar på ett 
positivt resultat efter finansiella poster på 1,4 mnkr (efter skatt 1,8 mnkr). 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. 
Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera 
och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet 
såsom återvinnings- och miljötjänster. 
 
Resultat 
Drift 
Resultatet efter skatt uppgår till +1,8 mnkr.  
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. 
Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 
 
Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med knappt 17 mnkr och intäkterna 
med 8,2 mnkr.  
 
Investering 
Investeringsutgifterna uppgick till 15,9 mnkr. Ingen nyupplåning har behövts. 
Soliditeten ligger på 58%.    
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Under 2017 har beslut fattats av respektive ägarkommun att omfördela 
aktiekapitalet där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av 
ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Under 2018 kommer den 
nya aktiefördelningen att träda i kraft och ägarkommunerna kommer att fatta beslut 
om styrelsens sammansättning och val av ordförande. 
Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun har pågått under året. Det 
beräknas vara slutfört första halvåret 2018 och sedan står Munkedal, Sotenäs och 
Tanums kommuner på tur för införande.  
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Det som kvarstår är upphandling av insamlingsentreprenad och nya kärl, vilket 
kommer att sätta nivån på den taxa som respektive kommunfullmäktige ska ta 
beslut om. Under hösten 2017 utfördes en upphandling som fick avbrytas på grund 
av bristande konkurens. Denna upphandling görs nu om och beslut förväntas under 
våren 2018. 
 
Utmaningar framåt 
Målarbetet fortsätter under 2018. Arbetet utgår ifrån att alla i organisationen är 
delaktiga. 
 
Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen kan vara delaktig och vad hen 
dagligen tillför genom sin arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de övergripande 
målen. 
 
Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsreningsverksslam kommer 
att fortgå. 
 
Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska 
förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för 
hushålls- och verksamhetsavfall ökar 
Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut. 
Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska, 
operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att 
bolaget är kommunägt 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 
utmaning att klara detta inom ett nytt insamlingssystem. 

Miljö 
Källsorteringsgraden bör öka ytterligare och liksom mängden material som 
nyttiggörs. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ombudet för Rambo 
Ekonomienheten 
 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Mats Tillander  
Sektorchef Samhällsbyggnad  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 42    Dnr: KS 2018-113 
 
Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
 
Sammanfattning 
  
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.  
Årets resultat landar på ett överskottskott om 487 tkr. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 49. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

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

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
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Sammanträdesdatum 
2018-03-05 

 

 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 49    Dnr: KS  
 
Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
 
Sammanfattning 
  
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.  
Årets resultat landar på ett överskottskott om 487 tkr. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner Resultat- och balansräkning  
- Godkänner föreslagen disposition av överskott  
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
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  2018-02-26 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av överskott  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

  

Sammanfattning 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.  

Årets resultat landar på ett överskottskott om 487 tkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Det positiva resultatet stärker det egna kapitalet. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunens ombud  

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 43    Dnr: KS 2017-5 
 
Utökad budgetram 2018 för sektor omsorg 
 
Sammanfattning 
  
Nuvarande tilldelad budgetram för 2018 inryms inte nuvarande placerade barn 
inom verksamheten IFO och stöd. För att sektorn ska ha rimliga förutsättningar 
att kunna nå en budgetbalans under året krävs en ökad budgetram.  
 
Ingående balans 2018 i kommunfullmäktiges förfogandepost var 6,9 mnkr. 
Kvarstående medel om fullmäktige beslutar enligt förslaget är 2,6 mnkr. 
 
Individ och familjeomsorgen (IFO) 
 
Placering av barn i HVB 
Budgeten för placerade barn i HVB 2018 är 7,67 mnkr vilket motsvarar 
placeringar av 4 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt bli 5 barn 
vilket ger ett underskott mot budget på -1,686 mnkr.  
 
Placering av barn i köpta familjehem 
Budgeten för placerade barn i köpta familjehem 2018 är 6,9 mnkr vilket 
motsvarar placeringar av 11 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt 
vara 13 barn vilket ger ett underskott mot budget på -0,951 mnkr.  
 
Stöd 
 
Korttidsvistelse 
Kostnaderna för köpt korttidsvistelse har ökat då ett ärende inte går att lösa mer 
kostnadseffektivt på hemmaplan, det vill säga inom kommunens egen 
verksamhet. Detta har medfört ett samarbete med annan kommun. Budget för 
korttidsvistelse är 3,3 mnkr och den totala kostnaden, inkl. ovannämnda ärende, 
är 4,9 mkr för 2018. Vilket ger ett underskott på -1,667 mnkr. 
 
Beredning 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-16. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 32. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 

mnkr från och med budgetår 2018. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur 
kommunfullmäktiges förfogandepost. 

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

 
Forts § 43 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 

mnkr från och med budgetår 2018. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur 
kommunfullmäktiges förfogandepost. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 32    Dnr: KS 2017-5 

Utökad budgetram 2018 för sektor omsorg 

Sammanfattning

Nuvarande tilldelad budgetram för 2018 inryms inte nuvarande placerade barn 
inom verksamheten IFO och stöd. För att sektorn ska ha rimliga förutsättningar 
att kunna nå en budgetbalans under året krävs en ökad budgetram.  

Ingående balans 2018 i kommunfullmäktiges förfogandepost var 6,9 mnkr. 
Kvarstående medel om fullmäktige beslutar enligt förslaget är 2,6 mnkr. 

Individ och familjeomsorgen (IFO) 

Placering av barn i HVB 
Budgeten för placerade barn i HVB 2018 är 7,67 mnkr vilket motsvarar 
placeringar av 4 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt bli 5 barn 
vilket ger ett underskott mot budget på -1,686 mnkr.  

Placering av barn i köpta familjehem 
Budgeten för placerade barn i köpta familjehem 2018 är 6,9 mnkr vilket 
motsvarar placeringar av 11 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt 
vara 13 barn vilket ger ett underskott mot budget på -0,951 mnkr.  

Stöd

Korttidsvistelse 
Kostnaderna för köpt korttidsvistelse har ökat då ett ärende inte går att lösa mer 
kostnadseffektivt på hemmaplan, det vill säga inom kommunens egen 
verksamhet. Detta har medfört ett samarbete med annan kommun. Budget för 
korttidsvistelse är 3,3 mnkr och den totala kostnaden, inkl. ovannämnda ärende, 
är 4,9 mkr för 2018. Vilket ger ett underskott på -1,667 mnkr. 

Beredning 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-16. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 
mnkr från och med budgetår 2018. 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur 
kommunfullmäktiges förfogandepost. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 
mnkr från och med budgetår 2018. 

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur 
kommunfullmäktiges förfogandepost. 
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  2018-02-16 Dnr: KS 2017-5 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Catarina Ross 
Förvaltningsekonom 
Ekonomienheten 

Utökning av budgetram 2018 för sektor Omsorg 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 mnkr 
från och med budgetår 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur kommunfullmäktiges 
förfogandepost. 

Sammanfattning 

Nuvarande tilldelad budgetram för 2018 inryms inte nuvarande placerade barn inom 
verksamheten IFO och stöd. För att sektorn ska ha rimliga förutsättningar att kunna 
nå en budgetbalans under året krävs en ökad budgetram. Nedan beskrivs 
förändringar i detalj.  

Individ och familjeomsorgen (IFO) 

Placering av barn i HVB 
Budgeten för placerade barn i HVB 2018 är 7,67 mnkr vilket motsvarar placeringar 
av 4 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt bli 5 barn vilket ger ett 
underskott mot budget på -1,686 mnkr.  

Placering av barn i köpta familjehem 
Budgeten för placerade barn i köpta familjehem 2018 är 6,9 mnkr vilket motsvarar 
placeringar av 11 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt vara 13 barn 
vilket ger ett underskott mot budget på -0,951 mnkr.  

STÖD 

Korttidsvistelse 
Kostnaderna för köpt korttidsvistelse har ökat då ett ärende inte går att lösa mer 
kostnadseffektivt på hemmaplan, det vill säga inom kommunens egen verksamhet. 
Detta har medfört ett samarbete med annan kommun. Budget för korttidsvistelse är 
3,3 mnkr och den totala kostnaden, inkl. ovannämnda ärende, är 4,9 mkr för 2018. 
Vilket ger ett underskott på -1,667 mnkr. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 mnkr från och med budgetår 2018. 

Finansiering sker genom minskning av Kommunfullmäktiges förfogandepost i budget 
2018. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Sektor omsorg 
Ekonomienheten 
 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 44    Dnr: KS 2017-520 
 
Försäljning Vadholmen 
 
Sammanfattning 
  
Styrelsen för Munkbo AB har 2017-11-17 § 102 beslutat pröva frågan om 
försäljning av Foss 7:75 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande. 
Fastigheten Foss 7:75 har 13 lägenheter och 7 garage. Fastigheten har två 
byggnader och är i stort behov av upprustning. Värdet av fastigheten har 
bedömts till 5.5-6.0 mnkr. Bokfört värde är ca. 1.7 mnkr.  
 
Syftet med försäljningen är att förbättra bolagets ekonomi.  
 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-02-28, § 33. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på 

Vadholmen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), Ove Göransson (V) och 
SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på 

Vadholmen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 33    Dnr: KS 2017-520 

Försäljning Vadholmen

Sammanfattning

Styrelsen för Munkbo AB har 2017-11-17 § 102 beslutat pröva frågan om 
försäljning av Foss 7:75 under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande.
Fastigheten Foss 7:75 har 13 lägenheter och 7 garage. Fastigheten har två 
byggnader och är i stort behov av upprustning. Värdet av fastigheten har 
bedömts till 5.5-6.0 mnkr. Bokfört värde är ca. 1.7 mnkr.  

Syftet med försäljningen är att förbättra bolagets ekonomi.  

Beredning 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på 
Vadholmen.

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på 
Vadholmen.
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  2018-02-06 Dnr: KS 2017-520
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Försäljning av Vadholmen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på Vadholmen. 
 

Sammanfattning 
Styrelsen för Munkbo AB har 2017-11-17 § 102 beslutat pröva frågan om försäljning 
av Foss 7:75 under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. 

Fastigheten Foss 7:75 har 13 lägenheter och 7 garage. Fastigheten har två 
byggnader och är i stort behov av upprustning. Värdet av fastigheten har bedömts 
till 5.5-6.0 mnkr. Bokfört värde är ca. 1.7 mnkr.  

Syftet med försäljningen är att förbättra bolagets ekonomi.  

  
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Munkbos AB ekonomi förbättras 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Munkbo AB styrelse 
 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 45    Dnr: KS 2018-67 
 
Arbetsordning Kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver fullmäktiges 
arbetsordning anpassas. 
Förslaget har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-28, § 34. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, 

daterad 2018-02-12. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 
2018-10-15 och tillsvidare. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, 

daterad 2018-02-12. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 
2018-10-15 och tillsvidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 34    Dnr: KS 2018-67 

Arbetsordning Kommunfullmäktige 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver fullmäktiges 
arbetsordning anpassas. 
Förslaget har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 
2018-10-15 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 
2018-10-15 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-67 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Arbetsordning kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Arbetsordning för kommunfullmäktige”, 
daterad 2018-02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 2018-10-15 
och tillsvidare. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver fullmäktiges arbetsordning 
anpassas. 
Förslaget har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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 2018-02-12  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ARBETSORDNING 
FÖR 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

 
Dnr: KS 2018-67 
 

Typ av dokument: 
Arbetsordning 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-xx-xx, § x 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
2018-10-15 och tillsvidare 
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning 
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.  
 
Antalet ledamöter  
1 § Fullmäktige har 35 ledamöter.  
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.  
 
Presidium  
2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
fullmäktige bland ledamöterna en förste och andre vice ordförande som 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas före 
december månads utgång. 
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 
 
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån det behövs. 
 
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  
 
Beräkning av tjänstgöringstid baseras på tidpunkt för den nybildade Munkedals 
kommuns tillkomst, d.v.s. 1974-01-01.  
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident. 
 
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.  
 
Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 
 
Tid och plats för sammanträdena  
5 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom januari, juli, 
augusti och december. För varje år bestämmer fullmäktige tid och dag för 
sammanträdena. 
 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober.  
 
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium. 
 
6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordföranden.  
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet.  
 
7 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 
lämpligt sätt.  
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8 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
9 § Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde görs på kommunens 
anslagstavla. Tillkännagivandet ska omfatta tid och plats för sammanträdet och 
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
 
Tillkännagivandet ska ske minst en vecka före sammanträdesdagen. 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde  
10 § Sammanträdena bör avslutas före klockan 22.00.  
Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska 
slutföras på samma dag eller om sammanträdet ska avbrytas och hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.  
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde beslutar fullmäktige genast, 
när och var sammanträdet ska fortsätta.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  
 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet.  
 
Ärenden och handlingar till sammanträdena  
11 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige 
ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.  
 
12 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör 
finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.  
 
Interpellationer och frågor bör delges samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  
13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  
 
14 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde 
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring.  
 
15 § Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som 
kallats till tjänstgöring.  
 
16 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  
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Upprop  
17 § En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.  
 
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan.  
 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.  
 
Protokolljusterare  
18 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  
 
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och biträda 
ordföranden vid eventuella röstsammanräkningar.  
 
Turordning för handläggning av ärendena  
19 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen.  
 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  
 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen.  
 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  
 
Yttranderätt vid sammanträdena  
20 § Rätt att delta i överläggningen har  
 
- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 
 
- ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret.  

- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ 
kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 
bolaget.  

21 § Kommunens revisorer och deras sakkunniga får delta i överläggningen när 
fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas egen förvaltning.  
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22 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som 
det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.  
 
Ordförande får efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning det behövs, 
kalla ordförande, och vice ordförande i gemensam nämnd där kommunen ingår 
samt anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 
sammanträdena.  
 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.  
 
23 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.  
 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena.  
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena  
24 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.  
 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad en talare anfört.  
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs.  
 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans anförande.  
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 
tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får denne ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 
 
Yrkanden  
25 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt.  
 
Deltagande i beslut  
26 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om 
fullmäktige fattar det med acklamation.  
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Omröstningar  
27 § När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som 
har utsetts att justera protokollet.  
 
Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan.  
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
 
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 
genomföras omedelbart.  
 
28 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  
 
En valsedel är ogiltig om den  
- upptar namnet på någon som inte är valbar,  
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.  
 
Motioner  
29 § En motion  
- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.  
- får inte ta upp ämnen av olika slag  
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett 
sammanträde med fullmäktige.  
 
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 
 
En motion kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde.  
 
Är motionen inkommen senast två veckor innan utsatt sammanträde anmäls den på 
det sammanträdet. I annat fall anmäls den på nästkommande sammanträde. 
 
Fullmäktige får begära ett förtydligande av motionen om det krävs i samband med 
anmälan.  
 
En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes.  
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige 
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och november.  
 
Medborgarförslag  
30 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom 
medborgarförslag.  
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Ett medborgarförslag  
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  
- får inte ta upp ämnen av olika slag.  
- väcks genom att det lämnas i till kommunstyrelsens kansli, eller vid sammanträde 
med kommunfullmäktige.  
 
Förslagsställaren ska beredas möjlighet att göra en presentation i 
kommunfullmäktige av sitt medborgarförslag om max 5 minuter då 
medborgarförslaget anmäls. 
 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde.  
 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet 
till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 
fullmäktige.  
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget 
behandlas.  
 
Ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom 
denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 
medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och november. 
 
Bolagens initiativrätt 
31 § Styrelsen i ett sådant företag, stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 3 
och 4 §§ får väcka ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 
ställning till.  
 
Interpellationer  
32 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör 
ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den.  
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes.  
 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.  
 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.  
 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3 
eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
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överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 
interpellationen.  
 
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 
eller inte. 
 
Frågor  
33 § En fråga ska  
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.  
- ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid 
vilket ledamoten avser att ställa den.  
 
Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt.  
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Beredning av ärenden  
34 § Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.  
 
Återredovisning från nämnderna  
35 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om 
detta anges i respektive nämnds reglemente.  
 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
36 § Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 
anmärkning.  
 
Särskilda uppgifter för fullmäktiges presidium 
37 § Fullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med kommunstyrelsen 
och ha en roll i den strategiska planeringen. 
 
Valberedning  
38 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
Valberedningen består av 5 ledamöter och lika många ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning.  
 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 
 
Beredning av revisorernas budget 
39 § Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 
 
Justering av protokollet 
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som han eller hon har lett. 
 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 46    Dnr: KS 2018-68 
 
Reglemente Kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-28, § 35. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen, 

daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen, 

daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 35    Dnr: KS 2018-68 

Reglemente Kommunstyrelsen 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-68 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reglemente Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för kommunstyrelsen”, daterad 
2018-02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och 
tillsvidare. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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Typ av dokument: 
Reglemente 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
kommunstyrelsen skall följande gälla:  
 
KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGS- OCH STYRNINGSANSVAR  
 
Lednings- och styrfunktion 
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, 
hel- eller delägda bolag och kommunalförbunds verksamhet. Styrelsen ska även 
bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har en styr och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk 
förvaltning, personalpolitik och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet för 
kommunens personal. Dessutom ingår följande strategiska uppdrag; 
 

 Koncernstyrelse  
 Kollektivtrafikfrågor, inklusive närtrafik, färdtjänst, linjetrafik 
 Strategiska infrastrukturfrågor 
 Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering 
 Mark och exploateringsfrågor 
 Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor 
 Bostadsförsörjningsfrågor 
 Näringslivs- och besöksnäring 
 Strategiska arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor 
 Digitaliseringsfrågor och utveckling av e-Samhället 
 Integrations- och hälsofrågor 
 Central informations- och kommunikationsverksamhet 
 Konsumentverksamhet 
 Samordning av kommunens säkerhetsarbete 
 Brottsförebyggande råd (BRÅ) 
 Hantering av inteckningar, pantbrev mm 
 Tillstånd att använda kommunens vapen 
 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 
 EU-frågor 
 Avge yttrande på fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i 

brådskande ärenden 
 Utse dataskyddsombud  
 Förvaltnings-/verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd 
 Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del 

av det civila försvaret som kommunen skall bedriva i enlighet med Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar även för uppgifter som regleras i viss 
speciallagstiftning; 

 
 Patientnämnd 
 Pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda 
 Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen 
 Arkivmyndighet 
 Registeransvarig och ansvarig för kommunens anslagstavla 
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2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 
3 § Kommunstyrelsen ska: 

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna 
annan nämnd, 

 utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
 ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 

kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, 
 bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 

med KL, 
 verkställa fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutat annat. 

 
Om inte fullmäktige beslutat annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
 
Bolag och stiftelser 
 
4 § Kommunstyrelsen ska: 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade 

 ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och 
stiftelseledningar 

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges 
i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser 
kommunen äger eller har intresse i 

 årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 
Ekonomisk förvaltning  
5 § Kommunstyrelsen ska: 

 ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa, av fullmäktige 
meddelade föreskrifter, för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering 
och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som 
behövs för indrivning av förfallna fordringar,  

 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) 

om kommunal redovisning, 
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 upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning, 

 i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts 
till pensionsförpliktelser. 

 
Delegering från kommunfullmäktige  
6 § Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:  

 Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt 

 På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram 
och andra riktlinjer 

 I mål och ärenden, där kommunstyrelsen har till uppgift att föra kommunens 
talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.  

 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 
 Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 
 Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 

av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen 
får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av 
yttrandet. 

 avskriva fordran som tillhör styrelsens verksamhetsområde  
 besluta om flyktingmottagning  
 efter hörande av berörd nämnd namnsätta offentliga byggnader och dylikt  
 besluta om avgifter för kommunanställdas måltider vid kommunens 

skolmatsalar. 
 
Personalfrågor  
7 § Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan samt 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar, i förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare, för att:  

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders ansvarsområden, 

 avgöra frågor om tolkning av lag, avtal och andra bestämmelser om 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 besluta om stridsåtgärd, 
 lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter, 
 anställa kommunchef samt fastställa instruktion för denne. 

 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och handhar dessutom nedanstående 
frågor som rör förhållandet mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. Inom ramen för sitt arbetsgivaransvar har styrelsen att tillämpa 
gällande Allmänna Bestämmelser (AB) och dess specialbestämmelser samt övriga 
lagar och avtal på arbetsrättens område. Som komplement till kommunstyrelsen i 
egenskap av personalorgan tillkommer det styrelsen att:  

 besluta om anställning, entledigande, uppsägning, avsked och 
avgångsvederlag, 

 besluta om löneförmåner vid nyanställning,  
 besluta om ledigheter för enskild angelägenhet,  
 meddela förbud om bisyssla enligt gällande AB, 
 besluta om förmåner enligt gällande AB vid utbildning,  
 fullgöra förhandlingsskyldigheten enligt §§ 11-14 samt 38 lagen om 

medbestämmande i arbetslivet.  
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Uppföljningsfunktionen 
8 § Kommunstyrelsen ska 

 se till att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer för verksamheten samt 
ekonomi följs upp i nämnderna, 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

 följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

 två gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner och 
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt 
handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och november. 

 
Särskilda uppgifter 
9 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt 
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutat att själv föra 
talan i målet. 
 
10 § Kommunstyrelsen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har 
lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller landstinget enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
11 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd 
 
12 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 
 
13 § Kommunstyrelsen är registeransvarig för behandlingar av personuppgifter 
inom styrelsens verksamhet.  
 
14 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  
 
15 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER  
 
Tidpunkt för sammanträden 
16 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller 
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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Kallelse 
17 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  
 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före 
sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
Offentliga sammanträden 
18 § Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 
Kommunstyrelsen kan besluta att del av sammanträde kan vara stängt. 
 
Sammansättning 
19 § Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Kommunstyrelsen presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i styrelsen (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Personalutskott 
20 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för handläggning och 
beslutsfattande av personalärenden som inte delegerats till anställd.  
Utskottet ska bestå av 3 ledamöter.  
 
Ordföranden  
21 § Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd.  
 
Kommunalrådet skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande skall också vara oppositionsråd. 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet att:  

 leda styrelsens arbete och sammanträden, 
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av styrelsen 
 bevaka att styrelsens beslut verkställs. 
 

Härutöver åligger det kommunstyrelsen ordförande att under styrelsen: 
 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor, 

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder, 

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i 
ett särskilt fall.  
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Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd får närvara vid sammanträde med 
kommunens nämnder.  
 
Ordföranden/kommunalrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i 
besluten.  
 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Det åligger oppositionsrådet att  

 leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition, 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för 
oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor, 

 Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med 
myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte 
kommunstyrelsen bestämt annat. 

 
Ersättarnas tjänstgöring  
22 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
 
Växeltjänstgöring  
23 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
24 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
25 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
26 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
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Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
27 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet 
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
28 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
29 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller 
kommunsekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
30 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsen skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 47    Dnr: KS 2018-69 
 
Reglemente Välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Välfärdsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-28, § 36. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden, 

daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden, 

daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
  

66

linand001
Rektangel



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 36    Dnr: KS 2018-69 

Reglemente Välfärdsnämnden 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Välfärdsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-69 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reglemente för Välfärdsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Välfärdsnämnden”, daterad 
2018-02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och 
tillsvidare. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  

68



 

 Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

 2018-02-12  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för Välfärdsnämnden 
 
 
 
 
 
 

 

 
Reglemente för välfärdsnämnden 
 

 
Dnr: KS xx 
 

Typ av dokument: 
Reglemente 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-xx-xx 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnden skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om socialnämnd. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som 
regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden 
ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt 
ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med 
alkohollagen.  
 
Nämnden svarar för; 

 Kommunal vård- och omsorgsverksamhet  
 Kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 
 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
 Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL) 
 Biståndsfrågor enligt SoL 
 Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering 
 Familjerådgivning som åvilar kommunen 
 Integration (verkställighet) 
 Arbetsmarknadsenheten (AME) 
 Samverkan mellan olika vårdgivare 
 Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak 
 Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV) 
 Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna 

verksamheten 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 
 
Personuppgifter 
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 
finansbemyndigande. 
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Välfärdsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
5 § Välfärdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Välfärdsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande. 
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Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Ordföranden  
6 § Välfärdsnämndens ordförande åläggs att:  

 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
 bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Tidpunkt för sammanträden 
7 § Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
8 § Välfärdsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 
 
Kallelse 
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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Växeltjänstgöring  
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
17 § Delgivning med välfärdsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen 
eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av välfärdsnämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer välfärdsnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 48    Dnr: KS 2018-70 
 
Reglemente Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Barn- 
och utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-02-28, § 37. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 

utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 

utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 37    Dnr: KS 2018-70 

Reglemente Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Barn- 
och utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-70 

   

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden”, daterad 2018-02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och 
tillsvidare. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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 2018-02-12  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 

 

 
Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Dnr: KS xx 
 

Typ av dokument: 
Reglemente 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-xx-xx 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnder skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg 
och undervisning.  
 
Nämnden svarar för; 

 Förskole- och fritidsverksamhet 
 Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive 

svenska för invandrare (SFI) 
 Elevhälsovård 
 Tillsynsansvar för friförskola 
 Dagbarnvårdare 
 Skolskjutsverksamhet 
 Huvudmannaskap för förskola och skola 
 Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna 

verksamheten 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 
 
Personuppgifter 
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 
finansbemyndigande. 
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
5 § Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
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Ordföranden  
6 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande åläggs att:  

 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
 bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Tidpunkt för sammanträden 
7 § Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
8 § Barn- och utbildningsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 
 
Kallelse 
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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Växeltjänstgöring  
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
17 § Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Barn- och 
utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av 
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer Barn- och utbildningsnämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 

 
 

79



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(50)

Sammanträdesdatum 
2018-03-14 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 49    Dnr: KS 2018-71 
 
Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 38. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 

Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 

Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 38    Dnr: KS 2018-71 

Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-69 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden”, 
daterad 2018-02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och 
tillsvidare. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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 2018-02-12  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 
 
 

 

 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
Dnr: KS xx 
 

Typ av dokument: 
Reglemente 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-xx-xx 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnder skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt 
plan- och bygglagen (PBL). Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra. 
Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag 
och angivna riktlinjer. 
 
2 § Nämnden är ansvarig för: 

 Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen 
 Bostadsanpassning 
 Kommunal måltidsverksamhet 
 Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler 
 Detaljplanearbete 
 Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP 
 Det totala kommunala försäkringsskyddet 
 Energirådgivning 
 Väghållning/trafiksäkerhet 
 Förvaltning av kommunal mark 
 Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom 
 GIS/karta 
 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 

 
Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om: 

 Antagande av plan-/ramavtal 
 Antagande av mindre planer 
 Planbesked 
 Adressättning 
 Namnsättning av gator och allmänna platser 
 Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter 
 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter 
 Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 

fastställda priser 
 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr 
 Teckna och säga upp avtal om externa lokaler 
 Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter  
 Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller 

kommunal mark 
 Upplåtelse av allmän plats 
 Lokala trafikföreskrifter  
 Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning, 

servitut mm 
 
Personuppgifter 
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 
finansbemyndigande. 
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
5 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Ordföranden  
6 § Samhällsbyggnadsnämnden ordförande åläggs att:  

 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
 bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Tidpunkt för sammanträden 
7 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
8 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 
 
Kallelse 
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
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Ersättarnas tjänstgöring  
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
Växeltjänstgöring  
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
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Expediering och publicering 
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
17 § Delgivning med Samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 
Samhällsbyggnadsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 50    Dnr: KS 2018-72 
 
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2018-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 39. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 

fritidsnämnden, daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 

fritidsnämnden, daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 39    Dnr: KS 2018-72 

Reglemente Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och 
fritidsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-69 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden”, 
daterad 2018-02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och 
tillsvidare. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  

90



 

 Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

 2018-02-12  
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnder skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska 
fullgöra. Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. 
 
Nämnden svarar för; 

 Fritidsgårdsverksamhet 
 Föreningsstöd och -bidrag 
 Simskoleverksamhet 
 Turism 
 Kulturskola 
 Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur 
 Biblioteksverksamhet 
 Konst- och konstnärlig utsmyckning 
 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 

 
Personuppgifter 
2 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
3 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom 
finansbemyndigande. 
 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen 
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
4 § Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Ordföranden  
5 § Kultur- och fritidsnämndens ordförande åläggs att:  

 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
 bevaka att nämndens beslut verkställs. 
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Tidpunkt för sammanträden 
6 § Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
7 § Kultur- och fritidsnämnden får besluta om offentligt sammanträde. 
 
Kallelse 
8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  
9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
Växeltjänstgöring  
10 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
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Yttranderätt  
11 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
12 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
15 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
16 § Delgivning med Kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
17 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Kultur- och 
fritidsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer Kultur- och fritidsnämnden vem som skall underteckna 
handlingar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 51    Dnr: KS 2018-73 
 
Reglemente Jävsnämnden 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Jävsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-28, § 40. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad 

2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad 

2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 40    Dnr: KS 2018-73 

Reglemente Jävsnämnden 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Jävsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad 
2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad 
2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-69 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reglemente för Jävsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Jävsnämnden”, daterad 2018-
02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och 
tillsvidare. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  

97



 

 Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

 2018-02-12  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för Jävsnämnden 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för 
nämnder skall följande gälla:  
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra. 
Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag 
och angivna riktlinjer. 
 
2 § Jävsnämnden svarar för; 
 

 Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut. 

 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 
 
Jävsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
3 § Jävsnämnden består av 5 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens ledamöter och 
ersättare får inte samtidigt ha förtroendemannauppdrag i 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Jävsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Ordföranden  
4 § Jävsnämndens ordförande åläggs att:  

 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att 

ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden 
 bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Tidpunkt för sammanträden 
5 § Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden 
bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Offentliga sammanträden 
6 § Jävsnämndens sammanträden är inte offentliga. 
 
Kallelse 
7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
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Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex 
dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
Ersättarnas tjänstgöring  
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
Växeltjänstgöring  
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
10 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Justering av protokoll  
12 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
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Reservation 
13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
14 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
15 § Delgivning med Jävsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 
sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
16 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Jävsnämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer Jävsnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 52    Dnr: KS 2018-74 
 
Reglemente Krisledningsnämnden 
 
Sammanfattning 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Krisledningsnämnden, daterad 2018-02-12. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-28, § 41. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden, 

daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden, 

daterad 2018-02-12. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-

01-01 och tillsvidare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 41    Dnr: KS 2018-74 

Reglemente Krisledningsnämnden 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. 
Reglemente för Krisledningsnämnden, daterad 2018-02-12. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden, 
daterad 2018-02-12. 

Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-
01-01 och tillsvidare. 
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  2018-02-12 Dnr: KS 2018-69 

    

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Reglemente för Krisledningsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Krisledningsnämnden”, 
daterad 2018-02-12. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och 
tillsvidare. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram. 
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i 
fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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Reglemente för krisledningsnämnden 
 

 
Dnr: KS xx 
 

Typ av dokument: 
Reglemente 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-xx-xx 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
2019-01-01 och tillsvidare 
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Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
Extraordinär händelse 
En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 
av en kommun eller landsting. (lag 2006:544) 
 
Uppdrag och verksamhet 
1 § Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i 
fredstid samt övriga uppgifter som regleras i lag (2006:544). 
 
Övertagande av verksamhet från annan nämnd 
 
§ 2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamhet från annan nämnd ska, om 
det är möjligt, samråd ske med den berörda nämnden. Om det inte är möjligt att 
samråda innan övertagande bör den berörda nämnden skyndsamt informeras om 
att övertagande av verksamhet har skett. 
 
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den 
sekretess som skulle ha gällt i den nämnd vars verksamhet krisledningsnämnden 
tagit över. 
 
Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild 
 
§ 3 Krisledningsnämnden får besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en 
enskild som drabbas av en extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge 
den extraordinära händelsen föreligger. 
 
Rapportering till fullmäktige 
 
§ 4 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen 
och formerna för denna. 
 
 
Krisledningsnämndens ikraftträdande 
 
§ 5 Ordföranden, och då denne har förhinder - vice ordföranden i 
krisledningsnämnden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden 
ska träda i kraft och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om både ordföranden och 
vice ordföranden har förhinder ska nämnden sammankallas på begäran av en 
enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om den ska träda i kraft. 
 
Krisledningsnämndens urkraftträdande 
 
§ 6 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie 
nämnd. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet 
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att 
verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 
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Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även 
fattas av fullmäktige. 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer  
 
Sammansättning 
7 § Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Kommunstyrelsens presidium ska utgöra en del av nämnden och blir även 
krisledningsnämndens presidium. 
 
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens 
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. 
 
Ersättarnas tjänstgöring  
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
Växeltjänstgöring  
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv 
i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.  
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Yttranderätt  
10 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.  
 
Ersättare för ordföranden  
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  
 
Tidpunkt för sammanträden 
12 § Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller 
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
Kallelse 
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
 
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen.  
 
Justering av protokoll  
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla 
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen. 
 
Reservation 
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
 
Expediering och publicering 
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet. 
 
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på 
kommunens webbplats snarast efter justeringen. 
 
Delgivning  
17 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommunchefen 
eller sekreteraren. 
  
Undertecknande av handlingar  
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden 
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som skall underteckna handlingar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 53    Dnr: KS 2018-85 
 
Omformulering av borgensbeslut 
 
Sammanfattning 
  
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att 
kommunen formulerar sina borgensåtagande som en Proprieborgen.  
Alltså att kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt 
stark borgenskrivning och det används av Kommuninvest AB när de lånar upp 
pengar, för att få så bra villkor som möjligt.  
De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkbo AB har inte varit 
formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar ett nytt 
omformulerat borgensbeslut avseende Munkbo AB. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-05. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-28, § 42. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om 

godkännande av borgensram på 300 mnkr. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om 

godkännande av borgensram på 300 mnkr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 42    Dnr: KS 2018-85 

Omformulering av borgensbeslut 

Sammanfattning

Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att 
kommunen formulerar sina borgensåtagande som en Proprieborgen.  
Alltså att kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt 
stark borgenskrivning och det används av Kommuninvest AB när de lånar upp 
pengar, för att få så bra villkor som möjligt.  
De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkbo AB har inte varit 
formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar ett nytt 
omformulerat borgensbeslut avseende Munkbo AB. 

Beredning 

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-05. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om 
godkännande av borgensram på 300 mnkr. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om 
godkännande av borgensram på 300 mnkr. 
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  2018-01-05 Dnr: KS 2018- 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 

Omformulering av borgensbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkbo AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 Mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om 
godkännande av borgensram på 300 mnkr. 

Sammanfattning 
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att kommunen 
formulerar sina borgensåtagande som en Proprieborgen. Alltså att kommunen går i 
borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark borgenskrivning och det 
används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, för att få så bra villkor som 
möjligt. De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkbo AB har inte 
varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar ett nytt 
omformulerat borgensbeslut avseende Munkbo AB. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser    
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Munkbo AB 
Ann Sörman, Kommuninvest AB 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 54    Dnr: KS 2014-169 
 
Ändrat ägarförhållande RAMBO AB 
 
Sammanfattning 
  
De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra 
ägarförhållandena i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen 
äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).  
 
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra 
frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En 
avsiktsförklaring underteckandes också där viljan att genomföra förändringen 
uttrycks tillsammans med ett antal vilkor som man enats om. 
Förändringen innnebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina 
aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Munkedals kommun innebär 
förvärvet av aktierna en ökad ägarandel till 25% från nuvarande 20.6% till en 
kostnad av 4.2 mnkr.   
 
Beslutsgången för genomförande av de överenskomna förändringarna behöver 
ske i flera steg. 2017-11-23 §99, beslutade kommunfullmäktige följande 
avseende ägarförhållandena:  

1. Kommunfullmäktige antar den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen 
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, 

Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.  
3. Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive 

föreslagen aktiesplit. 
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringar i 

bolagsordningen  

Föreliggande ärende handlar om beslut om de ändringar i styrdokumenten som 
krävs för att kunna genomföra de förändringar som ska ske med styrelsen och 
ordförande. Det handlar om ny bolagsordning med avseende på förändring av 
styrelsens sammansättning och nytt aktieägaravtal avseende styrelsens 
sammansättning samt valberedning. 
 
De föreslagna förändringarna i styrdokumenten för RAMBO AB innebär att 
styrelsen utökas med en nionde ledamot – en ordförande som utses av bolagets 
årsstämma efter förslag av en valberedning som ska bestå av ordförandena i 
respektive ägarkommuns valberedning. Övriga åtta ledamöter utses av 
kommunfullmäktige i ägarkommunerna, två per kommun. Hittills har Lysekils 
kommun som största ägare utsett ordförande i styrelsen, medan övriga tre 
ägarkommuner utsett vice ordförande enligt en fastställd turordning. Efter 
förändringarna kommer även Lysekil att ingå i denna turordning för att utse vice 
ordförande.  

I ett kommande ärende måste kommunfullmäktige sedan fatta beslut om 
styrelsens sammansättning i bolaget för 2018 i enlighet med den nya 
bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 54 
 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-13. Förändringar i Bolagsordningen, 
bilaga 1. Förändringar i aktieägaravtalet, bilaga 2. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-28, § 43. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen 

avseende styrelsens sammansättning.  
 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet 

avseende styrelsens sammansättning samt valberedning. 
  
 Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för 

att anta en ny bolagsordning 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-

11-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen 
 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen 

avseende styrelsens sammansättning.  
 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet 

avseende styrelsens sammansättning samt valberedning. 
  
 Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för 

att anta en ny bolagsordning 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-

11-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 43    Dnr: KS 2014-169 

Ändrat ägarförhållande RAMBO AB

Sammanfattning

De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra 
ägarförhållandena i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen 
äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).  

Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra 
frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En 
avsiktsförklaring underteckandes också där viljan att genomföra förändringen 
uttrycks tillsammans med ett antal vilkor som man enats om. 
Förändringen innnebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina 
aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Munkedals kommun innebär 
förvärvet av aktierna en ökad ägarandel till 25% från nuvarande 20.6% till en 
kostnad av 4.2 mnkr.   

Beslutsgången för genomförande av de överenskomna förändringarna behöver 
ske i flera steg. 2017-11-23 §99, beslutade kommunfullmäktige följande 
avseende ägarförhållandena:  

1. Kommunfullmäktige antar den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen 
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, 

Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.  
3. Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive 

föreslagen aktiesplit. 
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringar i 

bolagsordningen

Föreliggande ärende handlar om beslut om de ändringar i styrdokumenten som 
krävs för att kunna genomföra de förändringar som ska ske med styrelsen och 
ordförande. Det handlar om ny bolagsordning med avseende på förändring av 
styrelsens sammansättning och nytt aktieägaravtal avseende styrelsens 
sammansättning samt valberedning. 

De föreslagna förändringarna i styrdokumenten för RAMBO AB innebär att 
styrelsen utökas med en nionde ledamot – en ordförande som utses av bolagets 
årsstämma efter förslag av en valberedning som ska bestå av ordförandena i 
respektive ägarkommuns valberedning. Övriga åtta ledamöter utses av 
kommunfullmäktige i ägarkommunerna, två per kommun. Hittills har Lysekils 
kommun som största ägare utsett ordförande i styrelsen, medan övriga tre 
ägarkommuner utsett vice ordförande enligt en fastställd turordning. Efter 
förändringarna kommer även Lysekil att ingå i denna turordning för att utse vice 
ordförande.

I ett kommande ärende måste kommunfullmäktige sedan fatta beslut om 
styrelsens sammansättning i bolaget för 2018 i enlighet med den nya 
bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-02-28 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 43 

Beredning 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-13. Förändringar i Bolagsordningen, 
bilaga 1. Förändringar i aktieägaravtalet, bilaga 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen 
avseende styrelsens sammansättning.  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet 
avseende styrelsens sammansättning samt valberedning. 

Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för 
att anta en ny bolagsordning 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-
11-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen 
avseende styrelsens sammansättning.  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet 
avseende styrelsens sammansättning samt valberedning. 

Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för 
att anta en ny bolagsordning 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-
11-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen 
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  2018-02-13 Dnr: KS 2014-769
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Ändrade ägarförhållande Rambo AB 
 

Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen enligt 
bilaga 1 avseende styrelsens sammansättning.  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet 
avseende styrelsens sammansättning samt valberedning enligt bilaga 2.  

Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att 
anta en ny bolagsordning 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-11-
23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen 

 
Sammanfattning 
De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra 
ägarförhållandena i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen 
äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).  

Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra 
frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En 
avsiktsförklaring underteckandes också där viljan att genomföra förändringen 
uttrycks tillsammans med ett antal vilkor som man enats om. 

Förändringen innnebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina 
aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Munkedals kommun innebär 
förvärvet av aktierna en ökad ägarandel till 25% från nuvarande 20.6% till en 
kostnad av 4.2 mnkr.   

Beslutsgången för genomförande av de överenskomna förändringarna behöver 
ske i flera steg. 2017-11-23 §99, beslutade kommunfullmäktige följande 
avseende ägarförhållandena:  

1. Kommunfullmäktige antar den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen 
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, 

Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.  
3. Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive 

föreslagen aktiesplit. 
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringar i 

bolagsordningen  

Föreliggande ärende handlar om beslut om de ändringar i styrdokumenten som 
krävs för att kunna genomföra de förändringar som ska ske med styrelsen och 
ordförande. Det handlar om ny bolagsordning med avseende på förändring av 
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styrelsens sammansättning (bilaga 1) och nytt aktieägaravtal avseende 
styrelsens sammansättning samt valberedning (bilaga 2). 

De föreslagna förändringarna i styrdokumenten för RAMBO AB innebär att 
styrelsen utökas med en nionde ledamot – en ordförande som utses av bolagets 
årsstämma efter förslag av en valberedning som ska bestå av ordförandena i 
respektive ägarkommuns valberedning. Övriga åtta ledamöter utses av 
kommunfullmäktige i ägarkommunerna, två per kommun. Hittills har Lysekils 
kommun som största ägare utsett ordförande i styrelsen, medan övriga tre 
ägarkommuner utsett vice ordförande enligt en fastställd turordning. Efter 
förändringarna kommer även Lysekil att ingå i denna turordning för att utse 
vice ordförande.  

I ett kommande ärende måste kommunfullmäktige sedan fatta beslut om 
styrelsens sammansättning i bolaget för 2018 i enlighet med den nya 
bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet. 
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
 
Ekonomi 
 
Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
Bilaga/bilagor 
 
Bil 1 Rambo AB – nya skrivningar i bolagsordningen 
Bil 2 Rambo AB – nya skrivningar i aktieägaravtalet 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Sundberg 
Kommunchef 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
 
RAMBO AB 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Tanums kommun 
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  Bilaga 1 

RAMBO AB – nya skrivningar i bolagsordningen 

§10 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.  

Åtta (8) av styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Munkedals kommuner med en fjärdedel vardera av ledamöterna och suppleanterna för tiden  från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. För samma tidsperiod utser årsstämman 
styrelsens ordförande, den nionde ledamoten. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 

Ny punkt mellan punkt 10 och 11 

p.10.1  

Val av styrelsens ordförande enligt valberedningens förslag. 
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  Bilaga 2 

RAMBO AB – nya skrivningar i aktieägaravtalet 

§5  Styrelsen 

Styrelsen i Bolaget skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.  

Åtta (8) av styrelseledamöterna och suppleanterna i Bolaget skall utses med en fjärdedel var av 
Ägarkommunerna för den tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val av 
kommunfullmäktige.  

Styrelsens ordförande, den nionde ledamoten, utses av årsstämman, för samma tidsperiod som ovan i 2 
st, efter förslag av bolagets valberedning. Ägarkommunerna äger rätt att utse vice styrelseordförande 
varvid de sinsemellan skall äga rätt att för var fjärde mandatperiod utse vice ordförande i ordningen 
Sotenäs kommun, Tanums kommun, Munkedals kommun och Lysekils kommun. 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra styrelsemöte skall hållas på begäran av 
styrelseordförande eller vice styrelseordförande. 

 

§6  Valberedning (Ny) 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman ge förslag på val av styrelsens ordförande.  

Valberedningen skall bestå av 4 ledamöter bestående av respektive Ägarkommuns ordförande i 
kommunens valberedning. 
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