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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, måndagen den 14 oktober 2019 
kl 09:00 

Beslutande Jan Hognert (M), Ordförande 
Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Ausra Karlsson (M) 
Christoffer Wallin (SD) Närvarande under föredragning §§ 126-145 
Mathias Johansson (SD) för Christoffer Wallin (SD) under föredr. §§ 146-151 och beslut 
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Pontus Reuterbratt (SD) § 127-128, 139-151 
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Sten-Ove Niklasson (S) för Rolf Berg (S) under föredr. §§ 141-151 och beslut §§ 126, 
129-151. 
Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Karin Blomstrand (L) 
Yvonne Martinsson (S) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Utsedd att justera Jenny Jansson (S) 

  
Justeringens plats 
och tid Kommunhuset Forum, 2019-10-17, kl. 08.00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 126-151 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 

  

 Jan Hognert  

 Justerare 

  

 Jenny Jansson (S)  
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§ 126 Dnr 2019-000180  

 
Förändring av föredragningslistan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Extra informationsärende; frågor kring upphandling av banktjänster samt 
förändringar i Gullmarssalen. Frågorna hanteras sist på dagordningen. 
 
Dialogärenden med välfärdsnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens representanter föreslås hållas bakom stängda 
dörrar. 
 
Information från förvaltningen föreslås hållas bakom stängda dörrar.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan efter 
ändringarna ovan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att mötet ej är offentligt under dialogärenden 
med välfärdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att mötet ej är offentligt under information 
från förvaltningen.  
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§ 127 Dnr 2019-000215  

 
Dialog med Välfärdsnämnden med anledning av 
resultatet i delårsbokslut augusti 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen 
kallat representanter för Välfärdsnämnden för mer information gällande 
resultatet i delårsbokslut augusti 2019. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla extra sammanträde den 22 
november kl. 13.00. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Välfärdsnämnden ska redovisa en plan 
med åtgärder för budget i balans för åren 2020-2024 till 
kommunstyrelsens sammanträde den 22 november i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslutade uppdrag 2018-11-29, § 92. 
 
Beslutet skickas till 
Välfärdsnämndens presidium 
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen 
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§ 128 Dnr 2019-000216  

 
Dialog med Barn- och utbildningsnämnden med 
anledning av resultatet i delårsbokslut augusti 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen 
kallat representanter för barn- och utbildningsnämnden för mer 
information gällande resultatet i delårsbokslut augusti 2019.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Barn- och utbildningsnämnden ska 
redovisa en plan med åtgärder för budget i balans 2020 till 
kommunstyrelsens sammanträde den 22 november.  
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 129 Dnr 2019-000188  

 
Uppstart av arbete för framtagande av Översiktsplan 
2035 
 

Sammanfattning av ärendet 
I arbetet inför Översiktsplan 2010 (ÖP 10) gjordes omfattande 
utredningar etc inom en lång rad av områden. Större delen av arbetet 
utfördes med hjälp av konsulter och kostnaderna uppgick till ca 1,5 
mnkr. 
I ÖP 14 (som vann laga kraft under 2015 efter att ha överklagats) 
arbetades en del av materialet från ÖP 10 om, tex vindbruksplanen. En 
hel del av materialet från ÖP 10 ”återanvändes”. 
Inför arbetet med ÖP 18 beslutade Byggnadsnämnden om en 
aktualisering av ÖP 14, dvs omarbetning av text samt mindre justering 
av kartmaterialet. Detta arbete pågår. Materialet har varit på samråd och 
bör kunna ställas ut för granskning under vintern 19/20 för antagande 
våren 2020. 
 
I det kommande arbetet med ÖP 2035 bör det mesta av 
underlagsmaterialet från ÖP10 uppgraderas och omarbetas. Det gäller 
tex: 
- Kartläggning av läget i Munkedal 
- Planeringsunderlag från myndigheter tex länsstyrelsen 
- Naturvårdsprogram 
- LIS-områden 
- Vindbruksplan 
- Kulturmiljöprogram 
- Energiplan 
- Miljökonsekvenser av ÖP 
 
Dessutom ska strategier och förslag i ÖP-arbetet tas fram och 
diskuteras. Det är viktigt att ÖP-arbetet blir en demokratisk process där 
invånare, bygdeföreningar, företagare m fl involveras. Arbetet bedöms ta 
drygt 2 år att genomföras inklusive de formella momenten med samråd 
och granskning. 
 
I ÖP 2035 kommer kommunens syn på markanvändning fram till 2035 
att redovisas. Även olika konsekvenser och avvägningar redovisas. 
Kostnaden är beroende på hur stor del av ”skrivarbetet” som köps av 
extern konsult respektive kan utföras av egen personal. Lägst kostnad 
blir det om så mycket som möjligt utförs av egen personal. Den totala 
kostnaden då bedöms uppgå till ca 2 mnkr, dvs ca 1 mnkr per år. 
Arbetet leds och utförs av personal inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Arbetsgrupper tillskapas med personal från övriga förvaltningar och 
kommunala bolag. 
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Forts § 129  
 
Till styrgrupp bör Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens 
presidier utses. I regelbundna möten redovisas faktamaterial och 
strategier/förslag diskuteras. 
Arbetet bör påbörjas när ÖP18 lämnats för granskning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-17 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med Översiktsplan 2035. 

Kommunstyrelsen anslår 1 mnkr för arbetet med Översiktsplan 2020 
resp. 2021 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom det ökade 
finansiella utrymmet i det nya förslaget till kostnadsutjämning som 
börjar gälla januari 2020. 

 
Yrkande 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag med 
ändringen att finansieringen tas upp i budget för 2020 samt att alla 
partier som representeras i fullmäktige ska vara representerade i 
styrgruppen. 
 
SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson 
(KD): Bifall till M-gruppen med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med Översiktsplan 2035. 
 
Kommunstyrelsen anslår 1 mnkr för arbetet med Översiktsplan 2020 
resp. 2021 
 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering tas upp i budget för 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att alla partier som representeras i 
fullmäktige ska vara representerade i styrgruppen.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommundirektör 
Gruppledarna 
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§ 130 Dnr 2019-000025  

 
Delårsbokslut augusti 2019 för kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utfall för första tertialen uppgår till 1 690 tkr men 
årsprognosen visar en negativ avvikelse på -200 tkr. 
 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 589 tkr. Årsprognosen är att 
1 451 tkr av den totala investeringsramen på 2 762 tkr kommer 
förbrukas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för 2 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Dessa har nämnden brutit ned till 5 verksamhetsmål. Bedömningen är 
att 3 är i hög grad uppfyllda och 2 är delvis uppfyllda. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-26 
Delårsbokslut augusti 2019 Kommunstyrelsen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
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§ 131 Dnr 2018-000537  

 
Begäran om användande av statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande 
 

Sammanfattning av ärendet 
I november 2018 utbetalade tilldelades kommunen ett särskilt 
statsbidrag för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Underlaget för 
tilldelningen baserades på antalet beviljade bygglov. Kommunen 
tilldelades drygt 1500 tkr vilket förstärkte kommunens resultat 2018. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden planerade att använda detta statsbidrag till: 
Nytt handläggarsystem för bygglov mm. Det nya systemet är modernt 
och därmed anpassat för en hantering som underlättar för medborgaren 
att söka lov mm. 
 
Totalt planerade samhällsbyggnadsnämnden för att använda 700 tkr av 
de drygt 1500 tkr som gavs i statsbidrag under 2019 för 
engångssatsningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-19 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den beskrivna satsningen på 
handläggarsystem. De ökade kostnaderna på 700 tkr för nämnden ska 
beaktas i kommande beslut om resultatöverföringar för nämnden 2019.    
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner den beskrivna satsningen på 
handläggarsystem. De ökade kostnaderna på 700 tkr för nämnden ska 
beaktas i kommande beslut om resultatöverföringar för nämnden 2019.  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 132 Dnr 2019-000204  

 
Samordning och styrning av gemensamma nämnder 
samt avtalssamverkan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumenten syftar till samordning av budgetprocess, budgetuppföljning, 
internkontroll och styrning av den gemensamma verksamheten inom 
ramen för samverkan via gemensam nämnd eller avtalssamverkan 
mellan kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML). Samverkan 
inom IT och lön sker via avtalssamverkan och miljöverksamheten via 
gemensam nämnd. Miljönämnden har sitt säte i Sotenäs kommun, 
Löneenheten i Munkedals kommun och IT-verksamheten finns i Lysekils 
kommun      
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-02. 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del anta styrdokument för 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del anta styrdokument för 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan    
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören Munkedals kommun 
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
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§ 133 Dnr 2019-000205  

 
Sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen 
utgår från kommunens budgetprocess. Hänsyn har även tagits till 
regionfullmäktiges sammanträdesplanering enligt beslut 2019-06-10, § 
140. 
 
Kommunstyrelsen: 
Måndagen den 20 januari. 
Måndagen den 10 februari. 
Måndagen den 9 mars. 
Tisdagen den 14 april. 
Måndagen den 11 maj. 
Måndagen den 15 juni. 
Måndagen den 14 september. 
Måndagen den 12 oktober. 
Måndagen den 9 november. 
Måndagen den 14 december. 
 
Kommunfullmäktige: 
Måndagen den 24 februari. 
Måndagen den 23 mars. 
Måndagen den 27 april. 
Måndagen den 25 maj. 
Måndagen den 29 juni. 
Måndagen den 28 september. 
Måndagen den 26 oktober. 
Måndagen den 23 november.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-30 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige.      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
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Forts § 133 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige.    
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§ 134 Dnr 2018-000447  

 
Val till kommunala förtroendeuppdrag. (1-års val) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att förrätta val för uppdrag med mandattid 2020-
01-01 – 2020-12-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-02 
Förteckning över gällande uppdrag.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja angivna uppdrag för mandatperioden 
2020-01-01 - 2020-12-31 enligt förteckning som bifogas protokollet.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att välja angivna uppdrag för mandatperioden 
2020-01-01 - 2020-12-31 enligt förteckning som bifogas protokollet.  
 
Beslutet skickas till 
Respektive vald 
Löneenheten 
Förtroendemannaregistret 
 



Mandatperiod - 
Start

Mandatperiod - 
Slut

Organisation Ordinarie Ersättare

2020-01-01 2020-12-31 Väst Vatten AB, ägarombud Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)
2020-01-01 2020-12-31 Riksbyggens Kooperativa Hyresrättförening Grönskan, 

företräda kommunen vid föreningsstämma
Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)

2020-01-01 2020-12-31 Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet Christoffer Wallin (SD) Rolf Berg (S)

2020-01-01 2020-12-31 West Sweden - stämmoombud Jan Hognert (M)
Liza Kettil (S)

Göran Nyberg (L)
Rolf Berg (S)

2020-01-01 2020-12-31 Dingle Industrilokaler AB ombud till bolagsstämma Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)
2020-01-01 2020-12-31 Kommunforsknings i Västsverige (KFI), ombud till

föreningsstämma
Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)

2020-01-01 2020-12-31 Kommuninvest ekonomisk förening, ombud Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)

Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-14 § 134
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§ 135 Dnr 2019-000028  

 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2019-08-01 – 2019-09-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-02 
Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-08-01 - 2019-09-
30 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.    
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 136 Dnr 2019-000118  

 
Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jan Hognert (M) delger kommunstyrelsen de uppdrag som genomförts 
sedan sist möte. 
Lista över uppdragen delges styrelsens ledamöter. 
 
Liza Kettil (S) informerar från möte med Position Väst den 10 oktober.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 137 Dnr 2019-000124  

 
Information från förvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören ger en återredovisning av åtgärder för finansiering av 
budget 2020 enligt kommunstyrelsen uppdrag. 
 
Kommundirektören informerar om målprocessen för 2020.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 138 Dnr 2019-000119  

 
Delårsbokslut augusti 2019 för Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 20,7 mnkr för perioden 
januari-augusti 2019. Helårsprognosen för kommunen 2019 uppgår till 
17,9 mnkr vilket är 4,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 
13,3 mnkr.  
 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -20,8 mnkr vilket är 
en försämring med 6,8 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i 
april. Anledningen till den försämrade prognosen är att barn- och 
utbildningsnämnden befarade underskott ökat med 5,8 mnkr till -7,0 
mnkr. Välfärdsnämnden svarar dock för den största avvikelsen med ett 
prognostiserat underskottet på -13,7 mnkr. 
 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 18,9 mnkr. Anslaget 
till kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme för volymförändringar 
och ökade kapitalkostnader beräknas ha ett överskott om 10,3 mnkr 
tillsammans. Vinst vid fastighetsförsäljning beräknas ge ett överskott på 
5,6 mnkr medan det för övriga gemensamma poster beräknas ett 
överskott på 3,0 mnkr. 
 
Skatteprognosen för 2019 är positiv och visar på ett överskott på 5,4 
mnkr. 
 
Balansräkningen har förstärkts under perioden. Kommunens likviditet i 
delårsbokslutet uppgår till 116,7 procent, en klar ökning från 
årsbokslutets 104,6 procent. Kommunens soliditet är vid delåret 44,7 
procent, en ökning från årsbokslutets 43,9 procent. Ökningen beror på 
periodens resultat. 
 
Under perioden januari-augusti har det investerats för 19,4 mnkr. 
Kommunens totala investeringsutgifter beräknas uppgå till 64,5 mnkr för 
hela 2019 vilket är betydligt lägre än budget som uppgår till 168,2 mnkr 
inklusive överföring från föregående års budget.  
 
De finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är 
uppfyllda och kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god 
ekonomisk hushållning uppnåtts trots att en del av verksamhetsmålen 
visar på en lägre måluppfyllelse.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-10-03. 
Delårsrapport januari-augusti 2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-augusti 2019.      
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Forts § 138 
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-augusti 2019.    
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§ 139 Dnr 2019-000169  

 
Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun är skyldig enligt lag (2006:544) kap 2 § 1, att 
upprätta en RSA för varje ny mandatperiod, vilken ska ligga till grund för 
arbetet med krisberedskap och planering för kommunens hantering av 
extraordinära händelser. Kommunen har därav i enlighet med gällande 
lag och anslutande förordningar, upprättat en RSA för kommunen 
avseende perioden 2019–2022.Kommunen har därav i enlighet med 
gällande lag och anslutande förordningar, upprättat en RSA för 
kommunen avseende perioden 2019–2022.  
 
En fullständig RSA rapport ska avlämnas till länsstyrelsen senast 31 
oktober 2019. Denna nya RSA, ersätter således tidigare upprättad och 
antagen RSA.      
       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-20 
RSA Munkedals kommun 2019-2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk-och 
sårbarhetsanalys (RSA) för perioden 2019-2022.        
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk-och 
sårbarhetsanalys (RSA) för perioden 2019–2022.      
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§ 140 Dnr 2019-000201  

 
Webbsändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka 
allmänhetens möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden föreslås 
att sammanträdena webbsänds via kommunens hemsida. 
Sammanträdena sänds dels i realtid under pågående möte och dels i 
efterhand med indexerad ärendeförteckning.   i 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-09-27.    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända fullmäktiges sammanträden 
under 2020. Kostnaden för webbsändningen finansieras ur "Medel till 
kommunfullmäktiges förfogande".       
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att webbsända fullmäktiges sammanträden 
under 2020. Kostnaden för webbsändningen finansieras ur ”Medel till 
kommunfullmäktiges förfogande”.     
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§ 141 Dnr 2019-000122  

 
Äskande om utökad ram för Välfärdsnämnden 2019 
samt 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-04-25 § 35 att hos 
kommunfullmäktige äska om utökad ram med anledning av ett ärende 
inom LSS verksamhet som orsakat omstruktureringar och ökade 
kostnader inom verksamheten, som inte kunnat förutses. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade 2019-06-24 § 73 ärendet med 
begäran om en förtydligad redovisning från nämnden av kostnader och 
konsekvenser. 
Nämnden och kommunstyrelsen har fått en presentation som förtydligar 
kostnaderna. 
 
Höjning av ram i budget 2019 för hemtagning och iordningsställande av 
boende LSS, andra förberedelser och insatser, 3 370 tkr. 
Minskning av ram i budget 2020 för samma ärende LSS med -864 tkr, 
totalt en nettoutökning av välfärdsnämndens ram 2 506 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande från ekonomiavdelningen 
Beslut VFN 2019-09-19 § 53 
Beslut VFN 2019-04-25 § 35 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla nämndens äskande av en utökad 
ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget med start 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla nämndens äskande av en utökad 
ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla nämndens äskande av en 
tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under övergångs- och 
inskolningsperiod. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla nämndens äskande av en 
tilldelning om 145 000 kr för anpassning av fastighet.   
 
Yrkande 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå äskandet. 
 
SD-gruppen: Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Rolf Jacobsson (KS): Bifall M-gruppen med fleras yrkande. 
 
 
 



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-14 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 141 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och SD-
gruppens bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
M-gruppen med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C) återkommer i fullmäktige 
 
SD-gruppen: Reservation. 
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§ 142 Dnr 2019-000202  

 
Äskande om utökning av välfärdsnämndens 
budgetram 2019 efter prognos i delårsbokslutet för 
augusti 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har delgetts information om resultatet i delårsbokslutet 
per augusti 2019 som uppgår till -10 034 tkr. Främst är det hemtjänsten 
och köp av extern boendeplats inom LSS som avviker mot budget. 
Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -13 660 tkr, varav 3 370 
tkr av underskottet avser LSS-ärende. 
Välfärdsnämnden har vid möte 2019-09-19 § 53 besvarat återremiss 
från kommunfullmäktige gällande LSS-ärendet med förtydligande 
redovisning av kostnader och konsekvenser och beslutat att hos 
fullmäktige äska om ramhöjning totalt 3 370 tkr för år 2019 samt en 
ramminskning 2020 med – 864 tkr, totalt en nettoutökning av 
välfärdsnämndens ram med 2 506 tkr. 
 
Med anledning av det stora underskottet enligt prognos i delårsbokslut 
per augusti, framkommer det att välfärdsnämnden är i behov av utökad 
ram i driftsbudgeten för kvarstående underskott 2019 med 13 660 tkr-3 
370 tkr = 10 290 tkr, för att täcka de faktiska kostnaderna och få budget 
i balans 2019.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande från ekonomiavdelningen. 
Beslut VFN 2019-09-19 § 52 -Delårsrapport augusti 2019 
Beslut VFN 2019-09-19 § 53 -Återremiss äskande utökad ram för LSS 
Beslut VFN 2019-09-19 § 55 -Information åtgärder budget 2020 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla välfärdsnämndens äskande om 
utökad ram i driftsbudget 2019 med 10 290 tkr, för att få budget i 
balans.   

 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå äskandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet.  
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§ 143 Dnr 2019-000146  

Äskande om utökad ram för budget 2020 från 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden begär anslag av kommunfullmäktige för att 
inrätta ny tjänst som planhandläggare, drift av offentliga toaletter som 
Kommunfullmäktige har beslutat samt anslag för att höja 
underhållsnivån av kommunala fastigheter. Konsekvensen om inte 
anslag ges innebär att tjänst inte inrättas, ingen fortsatt utbyggnad av 
offentliga toaletter och underhållsnivån kvarstår till dagens nivå. 
Utförligare konsekvensbeskrivning finns i budgethandlingen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2019-05-24, § 64 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla samhällsbyggnadsnämndens 
äskande om 700 tkr för att inrätta en ny tjänst som planhandläggare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla samhällsbyggnadsnämndens 
äskande om 100 tkr för drift av offentliga toaletter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla samhällsbyggnadsnämndens 
äskande om 1 600 tkr för förbättrat underhåll av kommunala fastigheter. 

 
Yrkande 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Kommunfullmäktige beslutar att 
äskandet hanteras i samband med beslut om Mål och resursplan Budget 
2020, plan 2021 – 2022. 
 
SD-gruppen: Bifall till M-gruppen med fleras yrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunfullmäktige beslutar att äskandet hanteras i samband med 
beslut om Mål och resursplan Budget 2020, plan 2021 – 2022.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD) 
återkommer i kommunfullmäktige. 
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§ 144 Dnr 2019-000076  

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2019-04-29 §35 att återemittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt förslag när 
det gäller avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att avfallsföreskrifter 
och avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer. 
Kommunfullmäktige beslutade vidare att i avvaktan på nytt beslut om 
tillämpning av avfallsföreskrifter och renhållningstaxa skall övergång till 
nytt insamlingssystem tillfälligt avbrytas och ge Rambo i uppdrag att 
ompröva de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja 4-fackskärl 
(denna del har behandlats av KF 2019-06-03 §59). 
 
Obebodda hus 
Förslaget har sin grund i svårigheter att få uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall när fastigheter är obebodda eller i så dåligt skick att de 
inte kan användas som bostad. Miljöenheten och Rambo AB har lämnat 
ett yttrande över förslaget.  
Rambo har i samband med inventeringar inför nytt hämtningssystem 
funnit att ca 450 fastigheter saknar sophämtning. Bland dessa finns 
fastigheter med dispens, fastigheter som är obeboeliga eller inte nyttjas 
samt fastigheter som borde ha sophämtning. Dessa fastigheter har inte 
betalt någon renhållningsavgift. 
 
Bedömning 
Det är framför allt bedömningen av ”obeboelig” i §46 som väckt 
uppseende. Den bedömning som tillämpats är mer restriktiv än vad 
Kommunfullmäktige i Munkedal avsett. En möjlighet är att ta bort 
”obeboelig”, samordna §46 och 47 och trycka mer på att 
fastighetsägaren får intyga att fastigheten inte utnyttjas/bebos. 
Prövningen bör göras av Rambo som via bl a förare har goda möjligheter 
att följa upp ett beslut om uppehåll av hämtning. 
 
Avgifter för handläggning 
Rambo tar 200 kr per ärende för att hantera en begäran om undantag 
från föreskrifterna. Miljönämndens avgift är beroende på 
handläggningstiden. Under 2019 uttas 1010 kr per timme.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2019-09-16, § 110 
Tjänsteskrivelse; Samhällsbyggnadschef, kommundirektör, 2019-08-28 
Yttrande Rambo, 2019-05-09 
Yttrande Miljönämnden, 2019-03-23 
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Forts § 144 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av 
"avfallsföreskrifter för Munkedals kommun": 

§ 45 Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen 
för bortforsling och slutligt omhändertagande kan, efter ansökan till 
miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv kan omhänderta 
allt sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från 
hälsoskydds- och miljösynpunkt godtagbart sätt och det finns särskilda 
skäl för en sådan dispens. 
Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens 
återvinningscentral för att lämna sitt grovavfall, farligt avfall mm. 
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift 
kvarstår. 
 
Dispens från hämtning av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget. 
§ 46 upphävs helt. 
 
§ 47 ges följande lydelse: 
"Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall. 
 
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex 
månader. 
 
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela 
innevarande års hämtningsperiod, april till och med september. 
 
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. 
Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. Ett skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavare om att fastigheten inte kommer att nyttjas under 
den tid som anmälan avser ska bifogas anmälan. 
 
Uppehåll i hämtningen gäller endast för ett år i taget för högst fem år i 
taget. Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans 
grundavgift kvarstår. Fastigheten debiteras ingen grundavgift."   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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Forts § 144 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av 
"avfallsföreskrifter för Munkedals kommun": 

§ 45 Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen 
för bortforsling och slutligt omhändertagande kan, efter ansökan till 
miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv kan omhänderta 
allt sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från 
hälsoskydds- och miljösynpunkt godtagbart sätt och det finns särskilda 
skäl för en sådan dispens. 
Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens 
återvinningscentral för att lämna sitt grovavfall, farligt avfall mm. 
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift 
kvarstår. 
 
Dispens från hämtning av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget. 
§ 46 upphävs helt. 
 
§ 47 ges följande lydelse: 
"Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall. 
 
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex 
månader. 
 
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela 
innevarande års hämtningsperiod, april till och med september. 
 
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. 
Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. Ett skriftligt intyg från 
fastighetsinnehavare om att fastigheten inte kommer att nyttjas under 
den tid som anmälan avser ska bifogas anmälan. 
 
Uppehåll i hämtningen gäller endast för ett år i taget för högst fem år i 
taget. Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans 
grundavgift kvarstår. Fastigheten debiteras ingen grundavgift."   
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§ 145 Dnr 2019-000187  

 
Redovisning från kultur- och fritidsnämnden av 
pågående medborgarförslag och motioner som ej 
beretts färdigt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  
 
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 ärendet från vidare handläggning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2019-09-11, § 30 
Tjänsteskrivelse 2019-08-26 
Redovisning pågående motioner och medborgarförslag 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 
av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 
av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    
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§ 146 Dnr 2019-000191  

 
Redovisning från barn- och utbildningsnämnden av 
pågående medborgarförslag och motioner som ej 
beretts färdigt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  
 
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 ärendet från vidare handläggning.      
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2019-09-17, § 43 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 
Redovisning pågående medborgarförslag och motioner 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.         
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.       
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§ 147 Dnr 2019-000203  

 
Redovisning från välfärdsnämnden av pågående 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden 
(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till 
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 
slutligt handlagts av fullmäktige.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2019-09-19, § 61 
Redovisning av pågående motioner 
Redovisning av pågående medborgarförslag.  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till välfärdsnämndens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.  
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§ 148 Dnr 2019-000001  

 
Medborgarförslag - Promenad- Motionsstigar i 
anslutning till Håby samhälle 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen sköter idag, i samarbete med Friluftsfrämjandet Munkedal 
och Sörbygdens Friluftsfrämjande, delsträckor på Bohusleden. Dessutom 
sköter man i samarbete med Munkedals Skid- och Cykelklubb elljusspår 
på Önnebacka samt tillsammans med Hedekas IF elljusspår i Hedekas. 
Hans-Erik Ringström har tagit fram ett bra underlag i samband med sitt 
medborgarförslag. Om Håby IF har intresse av att anlägga föreslagna 
stigar kan eventuellt ett avtal träffas mellan dem och kommunen för drift 
och underhåll av dessa 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2019-09-11, § 31 
Medborgarförslag - Promenad-Motionsstigar i anslutning till Håby 
samhälle 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 
medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.   
 
Yrkande 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till kultur- och fritidsnämndens 
förslag med med tillägget att kommunfullmäktige i sitt beslut informerar 
förslagsställaren om att området troligtvis kommer att detaljplaneläggas 
som industriområde. 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till kultur- och 
fritidsnämndens förslag. 
 
SD-gruppen och Rolf Jacobsson (KD): Bifall M-gruppen med flera. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen antar tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 
medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.  
 
Förslagsställaren informeras om att området troligtvis kommer att 
detaljplaneläggas som industriområde. 
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§ 149 Dnr 2018-000564  

 
Svar på motion från Kristdemokraterna med anledning 
av den Nyazeeländska Dunedin studien. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att ge ledningen inom Barn- och 
utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 
implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 
Dunedinstudien. 
Barn- och utbildningsförvaltningen i Munkedals kommun utgår i sitt 
arbete på förskolor och skolor från Skolverkets styrdokument, 
förordningar och allmänna råd. 
Det har hittills inte utfärdats några rekommendationer från Skolverket 
att tillämpa metoder grundade från Dunedinstudien. 
Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten 
och de uppdrag myndigheten får från regeringen bland annat via det 
årliga regleringsbrevet. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med 
ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få 
en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Det är 
Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till 
skollagen, förordningar och föreskrifter.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2019-09-17, § 46 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
 
Yrkande 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Avslag till motionen med motiveringen 
att detta är verkställighet och ska avgöras av förvaltningen. 
 
SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson 
(KD): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och S-
gruppen med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt M-gruppen med fleras yrkande. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avslag till motionen 
Nej-röst: Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
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Forts § 149 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Mathias Johansson (SD)   x 
Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Louise Skaarnes (SD)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Sten-Ove Niklasson (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Resultat 3 7 1 
 
Ja-röster: 3 
Nej-röster: 7 
Avstår: 1 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Göran Nyberg (L) enligt skriftlig reservation som bifogas protokollet. 
 



RESERVATION 
 
 
 
Ärende i KS 14 juni 2019 angående motion om pedagogiken Dunedin 
 
 
Jag reservererar mig härmed mot beslutet att bifalla motionen om att besluta att 
förvaltningen i sitt arbete med att utveckla skolan i Munkedal skall inhämta kunskap om 
Dunedin-pedagogiken. 
 
Jag har inte något att invända mot pedagogiken som sådan, däremot menar jag att 
förvaltningen och inte vi politiker skall ha ansvaret för hur vår skola bäst utvecklas i 
framtiden. Om Barn- och utbildningsnämnden vill bjuda in en föreläsare inom området, står 
det nämnden helt fritt. 
 
Förvaltningen har vårt uppdrag att utveckla skolan och förbättra miljön och resultaten där. 
Hur det skall göras är förvaltningens. Motionens innebörd är ett övertramp in på det som vi 
brukar kalla verkställighet, och som politikerna skall hålla sig borta ifrån. 
 
Vi politiker måste hålla oss till vår uppgift och inte klampa in på tjänstemännens område. Det 
trodde jag att vi hade lärt oss i Munkedals kommun, men det behövs tydligen ytterligare 
politikerutbildning i detta. 
 
 
Göran Nyberg 
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§ 150 Dnr 2019-000048  

 
Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i 
bedömning och betygsättning för kommunens skolor 
 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslår Kristdemokraterna följande: 
1. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 

att genomföra kurser i bedömning och betygsättning på alla 
kommunens skolor. 

2. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att 

3. höja skolornas inriktningsmål från nuvarande 67% till ett mål värt 
namnet. 

4. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att kräva att kommunens skolor ska följa Skolverkets krav att de 
nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättningen. 

 
1. Genomförda och pågående aktiviteter inom barn-och 
utbildningsförvaltningen: 

 Samrättning av nationella prov 
 I bl.a. V8 -nätverken diskuteras betygskriterier 
 Anna Karlefjärd som är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete 

och forskar inom rektorsutbildningen, har utbildat lärarna på 
Kungsmarksskolan i betyg och bedömning samt i systematiskt 
kvalitetsarbete. 

 Ämnesträffar på studiedagarna där betyg och bedömning varit 
ett tema 

 Webbaserad kurs med Kristian Lundahl 
 Pedagogerna genomför allteftersom Skolverkets webbaserade 

kurser i betyg och bedömning 
 Diskussioner pågår utifrån nya allmänna råd 
 En långsiktig strategi för ökade skolresultat kommer att tas fram 

utifrån analys av det systematiska kvalitetsarbetet. Det arbetet 
måste få vara just långsiktigt då kunskaper grundläggs från tidig 
ålder och stora, ihållande och ökade effekter därför inte visar sig 
på kort sikt. 

 
2. Kommunens åttonde inriktningsmål lyder: Alla i arbetsför ålder ska 
vara anställningsbara i vår kommun. 
Barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsmål lyder: Alla elever ska 
efter gymnasiet vara anställningsbara. 
Mot detta mål ska följande minst vara uppnått under 2019: 

 Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens 
aktivitetsansvar till 77 

 Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 70% 
 Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 67% 
 Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 77% 
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Forts § 150 
 
Naturligtvis ska det yttersta målet vara 100% men i relation till 
föregående års resultat är det viktigt att sätta en rimlig målsättning inför 
varje nytt år. 
 
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 
15/16  53% 
16/17  57% 
17/18  55% 
18/19  61% 
 
Andel som har gymnasiebehörighet 
15/16  65% 
16/17  69% 
17/18  76% 
18/19  71% 
 
Under 2019 pågår en målprocess utifrån att Kommunfullmäktige har 
fastställt fyra nya inriktningsmål. Nämnderna tar sedan fram max två 
verksamhetsmål per inriktningsmål. Därefter ska verksamheterna skriva 
fram verksamhetsplaner med mätbara aktiviteter. 
 
3. Skolorna följer Skolverkets krav att de nationella proven särskilt ska 
beaktas vid betygssättningen.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2019-09-17, § 47. 
Motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i bedömning och 
betygsättning för kommunens skolor.  
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina 
Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
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§ 151 Dnr 72035  

 
Frågor/information förtroendevalda 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim (MP) önskar mer information gällande bytet av 
bank för banktjänster. 
 
Förvaltningen informerar. 
 
Göran Nyberg (L) önskar information om förändringar i Gullmarssalen. 
 
Förvaltningen informerar.  
 
 


