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Sammanträdesprotokoll
Rubrik

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal,
måndagen den 27 juni 2022, kl. 15:00 – 19:18.
Ajournering kl. 16:30-17:50, 18:13-18:18 (under §
117) och 18:53-19:00 (under § 117).

Beslutande

Justerandes sign

Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD), Ordförande, ej
tjänstgörande ordförande § 105.
Johnny Ernflykt (M), 1:e vice ordförande §§ 117-119.
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande och
tjänstgörande ordförande § 105.
Matheus Enholm (SD)
Jan Petersson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD) ersätter Linn Hermansson (SD)
Bo Ericson (SD)
Henrik Palm (M) ersätter Ann-Sofie Alm (M) §§ 95-116.
Camilla Espenkrona (M) ersätter Ann-Sofie Alm (M) §§
117-119.
Camilla Espenkrona (M) ersätter Johnny Ernflykt (M) §§
102-116.
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M) ersätter Gunnar Fredriksson (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S) ersätter Rolf Berg (S)
Inger Orsbeck (S) ersätter Maria Sundell (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V) ersätter Malin Svedjenäs (V)
Utdragsbestyrkande
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Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ej tjänstgörande
ersättare

Thomas Högberg (L)
Sten-Ove Niklasson (S)

Övriga
närvarande

Ylva Morén, kommundirektör
Fredrick Göthberg, kommunsekreterare
Lars-Erik Hansson, ekonomichef

Justerare

Ulla Gustafsson (M) och Per-Arne Brink (S)

Justering sker

Digital justering, 2022-06-30

Underskrifter
Sekreterare

Digital justering
Fredrick Göthberg

Paragrafer §§ 95-119

Ordförande

Digital justering
Heikki KlaavuniemiOdelsheim

§§ 95-104, 106-119

Digital justering
Christer Nilsson

§ 105

Digital justering
Ulla Gustafsson

§§ 95-119

Digital justering
Per-Arne Brink

§§ 95-119

Justerare
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§ 95

27 juni 2022
Dnr 2022-000078

Val av justerare
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse två justerare.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Per-Arne Brink (S) och Ulla Gustafsson
(M) som justerare.
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Kommunfullmäktige
§ 96

27 juni 2022
Dnr 78315

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige
2022-06-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelse för Linus Svanberg
Andersson (M).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna inkomna avsägelser.
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Kommunfullmäktige
§ 97

27 juni 2022
Dnr 2022-000190

Fråga i kommunfullmäktige den 27 juni till kulturoch fritidsnämndens ordförande Martin Svenberg
Rödin (M)
Sammanfattning av ärendet
Liza Kettil (S) har inkommit med en fråga inför dagens
kommunfullmäktigesammanträde riktad till ordförande i kultur- och
fritidsnämnden, Martin Svenberg Rödin (M). Frågan handlar om vart
utökningen av fritidsgården tog vägen som kommunfullmäktige beslutade att
kultur- och fritidsnämnden skulle bereda i budgetarbetet för 2023, när de
besvarade Liza Kettils (S) motion om utökning av fritidsgårdens verksamhet
den 28 februari i år.

Beslutsunderlag
Fråga i kommunfullmäktige den 27 juni till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Martin Svenberg Rödin (M).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antecknar till protokollet att Martin Svenberg Rödin (M)
besvarat frågan.

Expedieras
Slutarkiv.
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Kommunfullmäktige
§ 98

27 juni 2022
Dnr 2022-000168

Motion från Malin Svedjenäs, vänsterpartiet om
en ny uterink för sommar- och vinterbruk på
Kungsmarksskolan i angränsande till nya
bollhallen
Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet har inkommit med en ny motion där hon
föreslår att en byggnation av en uterink i angränsning till bollhallen ska
utredas och förslår vidare att den ska finansieras av överskottet från
byggnationen av bollhallen.

Beslutsunderlag
Motion från Malin Svedjenäs, vänsterpartiet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om motionen kan sändas till
samhällsbyggnadsnämndens för beredning och finner att kommunfullmäktige
beslutar att sända motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
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Kommunfullmäktige
§ 99

27 juni 2022
Dnr 2022-000169

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna om
införande av Huskurage
Sammanfattning av ärendet
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna där hon föreslår att Huskurage
införs i kommunen som en metod att förebygga våld i nära relationer. Hon
föreslår även att det ska införas inom Munkbo och att kommunen ska verka
för att informera om metoden.

Beslutsunderlag
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om motionen kan sändas till
kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar
att sända motionen till kommunstyrelsens för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Expedieras
Kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunfullmäktige
§ 100

27 juni 2022
Dnr 2022-000180

Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna och
Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet om införande av
flexibel barnomsorg
Sammanfattning av ärendet
Liza Kettil, Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs, Vänsterpartiet har
inkommit med en motion där de föreslår att kommun ska införa barnomsorg
på kvällar och helger samt att barn- och utbildningsnämnden ska utreda
behovet av barnomsorg nattetid.

Beslutsunderlag
Motion från Liza Kettil, Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs,
Vänsterpartiet om införande av flexibel barnomsorg.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om motionen kan sändas till barn- och
utbildningsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar
att sända motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden för beredning.
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Kommunfullmäktige
§ 101

27 juni 2022
Dnr 2022-000184

Motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna om
skapande av övergripande kris- och
beredskapsplaner för skolan
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olsson, Kristdemokraterna har inkommit med en motion där han
föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska utreda och inför lämpliga
planer samt förebyggande åtgärder mot pågående dödligt våld i skolan.

Beslutsunderlag
Motion från Fredrik Olsson, Kristdemokraterna om skapande av övergripande
kris- och beredskapsplaner för skolan.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om motionen kan sändas till barn- och
utbildningsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutar
att sända motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden för beredning.
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Kommunfullmäktige
§ 102

27 juni 2022
Dnr 2022-000188

Motion från Mathias Johansson,
Sverigedemokraterna om kvälls- och helgöppen
förskola
Sammanfattning av ärendet
Mathias Johansson, Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där
han föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
behovet av barnomsorg kvälls- och helgtid. I förslaget öppnar han även upp
för att det kan bedrivas i extern regi om kommunen inte lämpligen kan
bedriva det i egenregi.

Beslutsunderlag
Motion från Mathias Johansson, Sverigedemokraterna om kvälls- och
helgöppen förskola.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden för beredning.
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Kommunfullmäktige
§ 103

27 juni 2022
Dnr 2022-000165

Återaktualisering av Beredningen för fullmäktiges
arbetsformer
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges beredning för fullmäktiges arbetsformer (beredningen)
inrättades 2019-02-25/28 § 23. Bland annat i syfte att se över fullmäktiges
arbetsordning och framställa förslag på eventuella revideringar senast den 25
november 2019. Enligt beredningens reglemente ska beredningen vara
verksam fram till att uppdraget är slutfört och beredningen gav sin slutrapport
på kommunfullmäktige 2019-11-25.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-25 § 58 att en Demokratiberedning
ska inrättas och ersätta beredning för fullmäktiges arbetsformer samt
beredningen för samhällsdialog. Beredningarnas mandatperiod löper normalt
så att de är verksamma fram till årsskiftet efter val till kommunfullmäktige.
Därför planera Demokratiberedning att inrättas först 2023-01-01.
I väntar på att Demokratiberedning ska inrättas förslås det att
Kommunfullmäktiges beredning för fullmäktiges arbetsformer väcks till liv i
syfte att se över kommunfullmäktiges arbetsordning inför ny mandatperiod
och lägga fram förslag till eventuella revideringar inför nya
kommunfullmäktige innan årsskiftet.
Förslag på revidering av beredningens reglemente finns som beslutsunderlag,
där text som ska ersättas och strukits över och ny text har markerats i gult.
Förändringarna avser paragraf ett och två.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 119.
Tjänsteskrivelse 2022-05-31.
Förslag på revidering av Reglemente för kommunfullmäktiges beredning för
fullmäktiges arbetsformer.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Beredningen för fullmäktiges
arbetsformer enligt beslutsunderlag i syfte att beredningen ska vara verksam
till 2022-12-31.
Kommunfullmäktige ger Beredningen för fullmäktiges arbetsformer i uppdrag
att se över kommunfullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till
eventuella förändringar till kommunfullmäktige i november 2022 för beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Beredningen för fullmäktiges
arbetsformer enligt beslutsunderlag i syfte att beredningen ska vara verksam
till 2022-12-31.
Kommunfullmäktige ger Beredningen för fullmäktiges arbetsformer i uppdrag
att se över kommunfullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till
eventuella förändringar till kommunfullmäktige i november 2022 för beslut.

Expedieras
Kommunfullmäktige för beredningen för fullmäktiges arbetsformer, för
kännedom.
Kommunsekreterare, för verkställande.
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Kommunfullmäktige
§ 104

27 juni 2022
Dnr 2022-000064

Svar på motion från Karin Blomstrand,
Liberalerna om hanterande av
motioner/medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Motionären ställer tre frågor i motionen och problematiserar kring otydligheter
i hanteringen av motioner och medborgarförslag. Kommunallagen lämnar
stora möjligheten för kommun att själva reglera flera av de här delarna i
kommunfullmäktiges arbetsordning och i nämndernas reglementen. Inför
varje ny mandatperiod är det lämpligt att se över kommunens
författningssamling och se om någon del behöver ändras, läggas till eller
förtydligas.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 120.
Tjänsteskrivelse 2022-05-31.
Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om hanterande av
motioner/medborgarförslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att sända den till
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer och ge beredningen i uppdrag att
se över hanteringen av motioner och medborgarförslag.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att sända den till
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer och ge beredningen i uppdrag att
se över hanteringen av motioner och medborgarförslag.

Expedieras
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer, för hantering.
Motionär, för kännedom.
Kommunsekreterare, för kännedom.
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Kommunfullmäktige
§ 105

27 juni 2022
Dnr 2022-000076

Svar på motion från Carina Thorstensson,
Centerpartiet om kommunfullmäktiges presidiums
brister kring god sed och respekt
Sammanfattning av ärendet
Carina Thorstensson (C) har inkommit med en motion som föreslår att
kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning. Beredningen ska enligt
förslaget få i uppdrag att granska ledningen av kommunfullmäktige och om
det har genomförts i enlighet med kommunens värdegrund. Beredningen
föreslås även få i uppdrag att se över fullmäktiges arbetsordning och lägga
fram förslag till förändringar i syfte att säkerställa att fullmäktige genomförs
på ett sätt som är förenligt med kommunens värdegrund och god mötessed.
Om kommunfullmäktige vill ge det här uppdraget till en beredning föreslås
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer då uppgiften att se över
fullmäktiges arbetsordning ingår i beredningens ordinarie uppdrag.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 121.
Tjänsteskrivelse 2022-05-31.
Motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet om kommunfullmäktiges
presidiums brister kring god sed och respekt.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att sända den
till Beredning för fullmäktiges arbetsformer för hantering.

Yrkande
Carina Thorstensson (C):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mathias Johansson (SD):
Avslag på motionen.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst: Avslag till motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat
Ja-röst: 27
Nej-röst: 8
Avstod: 0
Omröstningslista bifogas protokollet (omröstningsbilaga 1).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att sända den
till Beredning för fullmäktiges arbetsformer för hantering.

Reservation
Reservation från SD-gruppen: Matheus Enholm, Heikki KlaavuniemiOdelsheim, Jan Petersson, Peter Andersson, Tony Hansson, Mathias
Johansson, Runa Pasanen, Bo Ericsson.

Expedieras
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer, för hantering.
Motionär, för kännedom.
Kommunsekreterare.
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Kommunfullmäktige
§ 106

27 juni 2022
Dnr 2022-000060

Svar på motion från Malin Svedjenäs och Ove
Göransson, Vänsterpartiet om att Munkedals
kommun deltar i Äldreomsorgslyftet 2023
Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V) har inkommit med en motion
gällande att Munkedals kommun ska delta i Äldreomsorgslyftet 2023 om det
blir av.
I juli 2020 enades EU:s medlemsländer om ett återhämtningspaket för att
mildra pandemins effekter. En av dessa åtgärder är Äldreomsorgslyftet. För
att rekvirera pengarna under 2020–2021, krävdes att medlen användes till
tillsvidareanställd personal och utbildningen skulle vara till undersköterska
eller vårdbiträde. I Munkedals kommun är ca 95 % av den tillsvidareanställda
personalen inom vård och omsorg utbildade undersköterskor. Kommunen
ingår i kompetens- och titulaturstrategin för Fyrbodal vilket innebär att det
inte är aktuellt att tillsvidareanställa vårdbiträden i nuläget. Därav har
kommunen ej rekvirerat medlen för dessa år.
För 2022 är förutsättningarna ändrade så medlen går att använda till
kompetensutveckling där man tillgodoräknar sig grundläggande kunskaper
såsom dokumentation eller annat som nämns i SOFS: 2011:12. Det kan också
användas till ledarskapsutbildning åt första linjens chefer på
högskoleutbildning. Förvaltningen har därför rekvirerat pengarna i år.
Om det kommer medel för Äldreomsorgslyftet för 2023 kommer dessa
rekvireras om förutsättningarna stämmer överens med äldreomsorgens
behov.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 122.
Förslag till beslut VFN 2022-05-19 § 39.
Tjänsteskrivelse 2022-05-04.
Motion från Malin Svedjenäs (V) och Ove Göransson (V) att delta i
Äldreomsorgslyftet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
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Yrkande
Ove Göransson (V), Karin Blomstrand (L), Rolf Jacobsson (KD), Hans-Joachim
Isenheim (MP):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mathias Johansson (SD):
Att motionen är besvarad.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Mathias
Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Expedieras
Motionärer, för kännedom.
Förvaltningschef välfärd, för kännedom.
Avdelningschef Vård och omsorg, verkställande.
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Kommunfullmäktige
§ 107

27 juni 2022
Dnr 2022-000046

Svar på medborgarförslag från Tom Hagström om
kommunens hantering av enskilda avlopp
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs förslaget att enskilda avlopp inte bör dömas ut
enbart med en allmän formulering att ”de ej uppfyller dagens krav” utan
endast får dömas ut där en påvisbar skada/olägenhet uppkommit – eller kan
förväntas uppkomma. Vidare att kommunen skriftligen ska beskriva vari
skadan/olägenheten består. Därefter ska det vara upp till fastighetsägaren att
åtgärda eventuella brister eller ansluta sig till det kommunala VA-nätet. I
förslaget hänvisas också till det arbete som sker i riksdag och regering samt
den lagrådsremiss som tagits fram för att göra justeringar i Lagen om
allmänna vattentjänster.
Syftet med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar är att
kartlägga, lokalisera och ställa krav på de avloppsanläggningar som är
undermåliga och behöver åtgärdas. Särskilt viktigt inom känsliga områden
som exempelvis vattenskyddsområde och Natura-2000 område. Tillsyn av
enskilt avlopp är kopplat till åtgärdsplansarbetet för att uppnå Sveriges
miljökvalitetsmål om ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, Hav i
balans samt levande kust och skärgård.
Miljöenheten i mellersta Bohusläns tillsynsprocess initieras med en
skrivbordsinventering för att få information om befintliga
avloppsanläggningar. Prioritering görs av avloppsanläggningar med ansluten
vattenspolande toalett. Informationsbrev och enkät skickats till berörda
fastighetsägarna. Utifrån detta underlag bedöms om det krävs ett
tillsynsbesök eller om anläggningen är godkänd. Efter tillsynsbesöket kan en
befintlig avloppsanläggning få ett föreläggande om åtgärd eller förbud om
utsläpp av orenat avloppsvatten. Fastighetsägaren får under tillsynsprocessen
möjlighet att påvisa och lämna synpunkter gällande funktion, utformning,
dimensionering och reningsförmåga av sin befintliga avloppsanläggning.
I lagrådsremissen (daterad 2022-02-24) om revidering av Lagen om allmänna
vattentjänster anges bland annat att kommunen vid utredning av behovet av
ett verksamhetsområde ska bedöma om behovet i stället kan tillgodoses
genom en enskild anläggning. Tolkningen av denna formulering är inte enkel.
Avses en enskild fastighetsägare (enligt formulering från Civilutskottet) eller
ett område med fastigheter enligt lagrådsremissen?
Det är ingen skillnad i kommunens ansvar att bilda verksamhetsområde om
behov finns. Det är kommunen som har bevisbördan för att det går att lösa
enskilt. Som enskild fastighetsägare kan man fortfarande inte välja eller välja
bort att vara med i kollektivet om beslut om verksamhetsområde tas.
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I avvaktan på behandlingen av lagrådsremissen och eventuellt kommande
beslut om lagändring är det olämpligt att Munkedals kommun fattar beslut
enligt medborgarförslaget.
Om Munkedals kommun skulle fatta beslut att tillstyrka medborgarförslaget
skulle:
* pågående arbete med samtliga detaljplaner behöva pausas i avvaktan på
att möjligheterna att tillgodose behovet av vattentjänster med en enskild
anläggning utreds i enlighet med förslaget i lagrådsremissen. Förnyad dialog
med berörda myndigheter behövs beträffande denna lösning. Myndigheterna
bedöms inte kunna godkänna detaljplaner med denna avloppslösning
eftersom myndigheterna utgår från gällande lagstiftning.
* de fastighetsägare, i berörda områden, som önskar få kommunalt VA ha
rätt att få det (förutsättningar enligt nuvarande §6 i lagen om allmänna
vattentjänster). Utifrån gällande lagstiftning kan kommunen komma att
åläggas att bilda verksamhetsområde samt att inom angiven tid bygga ut VAanläggningen.
* de fastighetsägare som planeras få möjlighet att utveckla sina fastigheter
enligt intentionerna i de nya detaljplanerna får vänta längre på denna
möjlighet.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 124.
Beslut SBN 2022-05-23 § 43.
Tjänsteskrivelse 2022-04-27.
Medborgarförslag från Tom Hagström om kommunens hantering av enskilda
avlopp.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
hänvisning till att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande
är föremål för revidering.

Yrkande
Rolf Jacobsson (KD), Karin Blomstrand (L), Göran Nyberg (-), Karl-Anders
Andersson (C):
Bifall till medborgarförslaget.
Jan Hognert (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och bifall till
medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst: Bifall till motionen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstningsresultat
Ja-röst: 23
Nej-röst: 11
Avstod: 1
Omröstningslista bifogas protokollet (omröstningsbilaga 2).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
hänvisning till att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande
är föremål för revidering.

Reservation
Reservation från V-gruppen: Iréne Barfoot Ekelund, Ove Göransson.
Reservation från C-gruppen: Christer Nilsson, Karl-Anders Andersson, LarsGöran Sunesson, Carina Thorstensson.
Reservation KD-gruppen: Fredrik Olsson, Rolf Jacobsson.
Reservation från Liberalerna: Karin Blomstrand.
Reservation från Göran Nyberg (-).

Expedieras
Förslagsställare, för kännedom
Slutarkiv.
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Dnr 2022-000167

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna i april och november varje år
ska redovisa motioner och medborgarförslag som överlämnats till nämnden
men inte beretts färdigt, för att kommunfullmäktige inom sex månader från
det att motionen anmälts kan besluta i ärendet.
Avstämningen är gjord den 31 mars. På dagens möte har två av dessa
ärenden, ett medborgarförslag och en motion, behandlats. Det återstår alltså
ett (1) ärende som ej beretts färdigt.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 126.
Beslut SBN 2022-05-23 § 45.
Tjänsteskrivelse 2022-03-30.
Sammanställning över pågående medborgarförslag som ej beretts färdigt.
Sammanställning över pågående motioner som ej beretts färdigt.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsnämndens
redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsnämndens
redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Expedieras
Förvaltningschef samhällsbyggnad, för kännedom.
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Dnr 2022-000156

Revidering av Riktlinje för hat, hot och våld mot
förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27, § 66, att anta riktlinje för att
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. Riktlinjen
beslutades med en giltighet till och med 2022-06-30.
Föreligger nu ett reviderat förslag till riktlinje. Gjorda revideringar är
huvudsakligen av redaktionell karaktär.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 117.
Tjänsteskrivelse 2022-05-25.
Riktlinje - För att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad riktlinje för att förebygga
och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad riktlinje för att förebygga
och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Expedieras
Gruppledare, för kännedom.
Nämndsordförande, för kännedom.
Säkerhetsstrateg, för kännedom.
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Dnr 2022-000158

Revidering av Regler för färdtjänst i Munkedals
kommun
Sammanfattning av ärendet
Dokumentet ”Regler för färdtjänst i Munkedals kommun” reviderades senast
av kommunfullmäktige 2020-05-25. De föreslagna ändringarna består av
vissa förtydliganden i regelverket, samt förslag till utökning av
färdtjänstområdet och fastställande av avgiftsmodell.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 118.
Tjänsteskrivelse 2022-05-03.
Reviderade Regler för färdtjänst i Munkedals kommun.
Egenavgifter Fyrbodals kommuner.
Exempel på olika egenavgifter.
Skrivelse från Synskadades riksförbund Bohuslän om färdtjänst på lika villkor
i hela kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av
dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun" och att de nya
reglerna ska gälla från och med 2022-08-01.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av
dokumentet ”Regler för färdtjänst i Munkedals kommun” och att de nya
reglerna ska gälla från och med 2022-08-01.

Expedieras
Förvaltningschef välfärd, för kännedom.
Färdtjänsthandläggare, för verkställande.

Sida 26 av 48

27

Kommunfullmäktige
§ 111

27 juni 2022
Dnr 2018-0000471.4.1

Regler för arvoden och ersättningar för
förtroendevalda - arvodesbestämmelser
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har fullmäktiges uppdrag att inför ny mandatperiod se
över gällande arvodesbestämmelser.
Arvodesberedningen förslår ett förtydligande kring att gruppledarmöten ska
arvoderas likt övriga möten. Beredningen föreslår även att de insynsplatser i
kommunstyrelsen som ska inrättas enligt kommunfullmäktiges beslut 202204-25 § 58, ska arvoderas likt övrigt mötesdeltagande.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 123.
Beslut KFab 2022-05-23 § 1 Översyn av arvodesreglerna.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under § 2 i Regler för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda:
1. Förtydliga arvode för gruppledarmöte genom att lägga med det som en ny
punkt.
2. Kommunfullmäktiges beslut om att insynsplatser i kommunstyrelsen ska
arvoderas likt övrigt mötesdeltagande och läggas med som en ny punkt.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under § 2 i Regler för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda:
1. Förtydliga arvode för gruppledarmöte genom att lägga med det som en ny
punkt.
2. Kommunfullmäktiges beslut om att insynsplatser i kommunstyrelsen ska
arvoderas likt övrigt mötesdeltagande och läggas med som en ny punkt.
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Expedieras
Arvodesberedningen, för kännedom.
Kommunsekreterare, för verkställande.
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Dnr 2022-000152

Näringslivsstrategi 2022 - 2030
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeriktning och övergripande
förhållningssätt till näringslivsarbetet. Den verkar som en bas för
näringslivsarbetet i kommunen. Övergripande mål för näringslivet är att
genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att
skapa goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling av
näringslivet i hela kommunen.
Att befintliga företag utvecklas och att entreprenörer och företagare etablerar
och utvecklar sina företag i Munkedals kommun gör hela kommunen starkare.
Det genererar fler arbetstillfällen och kan även bidra till inflyttning till
kommunen. En fortsatt befolkningstillväxt skapar ökade skatteintäkter vilket
ger kommunen resurser för att utveckla vård, skola, omsorg och infrastruktur.
Handlingsplan utarbetas årligen där aktiviteter identifieras som i möjligaste
mån är mätbara. Näringslivsstrategin är förankrad i näringslivsrådet.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 112.
Tjänsteskrivelse 2022-06-01.
Näringslivsstrategi 2022-2030.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2022 - 2030.

Yrkande
Fredrik Olsson (KD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2022 - 2030.
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Expedieras
Till näringslivsutvecklare för vidare handläggning.
Till samtliga förvaltningschefer för kännedom.
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Dnr 2022-000160

Bredbandsstrategi 2022-2025
Sammanfattning av ärendet
Bredbandsstrategi 2022 – 2025 beskriver kommunens vision, mål och strategi
inom fast och mobilt bredband. I strategin följer Kommunens vision och mål
de nationella målen som beskrivs i Sveriges regerings vision ”Sverige helt
uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”.
I kommunens Bredbandsstrategi finns policys kommunen ska följa för att nå
målet, i strategin beskrivs även kommunens roll och inriktning. Munkedal
kommun ska ha en väl fungerande digital infrastruktur som ger möjlighet för
de boende, näringsliv och föreningsliv till tillväxt, konkurrenskraft och
innovationsförmåga samt stödjer alla kommunala verksamheter.
Strategin är framtagen med hjälp av politiker, kommunala tjänstemän och i
dialog med näringslivet och andra intressenter. Utifrån bredbandsstrategin
med mål och policys ska en handlingsplan tas fram som beskriver när och vad
som behöver göras med eventuell budget.
Strategin bygger på Policys inom sex områden, områden där kommunen gjort
aktiva politiska ställningstagande, valt att sätta sina resurser och tydliggör för
marknaden sin egen roll i förhållande till andra aktörers roller. Strategin
utgörs av följande sex policys:
•
•
•
•
•
•

Mobil- och Bredbandsoperatörer
Fiberföreningar
Kommunen som kund
Kommunens roll i Bredbandsutbyggnaden
Ny teknik och generationsskiften
Koordinering av bredbandsutbyggnad och förvaltning

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 113
Tjänsteskrivelse 2022-05-27
Munkedals Bredbandsstrategi 2022 2025

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bredbandsstrategi 2022 - 2025.

Yrkande
Fredrik Olsson (KD), Karl-Anders Andersson (C) ,Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bredbandsstrategi 2022 - 2025.

Expedieras
Infrastrukturkoordinatorn
Näringslivsutvecklaren
Administrative chefen
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Dnr 2019-0000511.1.6

Utredning av möjliga ödehus
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-28 att godkänna inkommen motion
från Sverigedemokraterna i Munkedal, genom Christoffer Wallin, om att
utveckla landsbygden i Munkedals kommun, samt ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om det är möjligt att
använda Rambos inventering som underlag för att utreda möjliga ödehus.
Rambos inventering gjordes inför införandet av det nya sopsorteringssystemet
genom en sammanställning av ansökningar om dispens att betala
grundavgiften. Förvaltningen har varit i kontakt med Rambo och efterfrågat
sammanställningen om vilka fastigheter som har beviljats dispens, med syftet
att utreda ödehus i kommunen.
Rambos bedömning är att begärda utlämning av personuppgifter är oförenlig
med de regler som finns i Dataskyddsförordningen och att Rambo inte kan
lämna ut uppgifter om vilka fastigheter som har fått dispens att betala
grundavgift.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 125.
Beslut SBN 2022-05-23 § 44.
Tjänsteskrivelse 2022-04-20.
Beslut KF 2022-02-28 § 19.
Motion från Christoffer Wallin (SD) om att utveckla landsbygden i Munkedals
kommun.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens
utredning och avskriver uppdraget.

Yrkande
Jan Hognert (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens
utredning och avskriver uppdraget.

Expedieras
Samhällsbyggnadschef, för kännedom.
Slutarkiv.
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Dnr 2022-000162

Delårsrapport jan-april Munkedals kommun 2022
Sammanfattning av ärendet
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,4 mnkr för perioden januariapril 2022. För året prognosticeras ett resultat på 5,4 mnkr. Budgeterat
resultat är 14,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på -9,5 mnkr. I
prognosen ingår en resultatstörande post om 14 mnkr gällande ett återkrav
till Försäkringskassan. Resultatet innebär att det finansiella resultatmålet som
kommunfullmäktige beslutat för 2022 inte kommer att uppfyllas.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,7 mnkr.
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat
underskottet på -8,1 mnkr. Även kommunstyrelsen prognosticerar underskott
med -1,5 mnkr. Övriga nämnder prognosticerar mindre budgetavvikelser.
Årets investeringar beräknas uppgå till 157 mnkr att jämföra med budget på
200 mnkr. Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till
54,9 procent, en liten ökning från årsbokslutets 54,2 procent.
När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så visar uppföljningen efter
fyra månader att full måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig de
finansiella målen eller verksamhetsmålen. Om inte måluppfyllelsen ökar så
riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning.
Trenden med befolkningsökningen från tidigare år har brutits. I april 2022
ligger invånarantalet på 10 577 vilket är en liten minskning från årsskiftets 10
588.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 115.
Tjänsteskrivelse 2022-06-01.
Delårsrapport jan-apr 2022.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals
kommun för perioden januari-april samt att uppmana de nämnder som visar
på budgetunderskott i prognosen, genomföra åtgärder så att en ekonomi i
balans uppnås.

Yrkande
Martin Svenberg Rödin (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Munkedals
kommun för perioden januari-april samt att uppmana de nämnder som visar
på budgetunderskott i prognosen, genomföra åtgärder så att en ekonomi i
balans uppnås.

Expedieras
Ekonomiavdelningen, för kännedom.
Förvaltningschefer, för kännedom.
Nämnderna, för kännedom.
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Dnr 2022-000013

Borgensavgift 2023
Sammanfattning av ärendet
En borgensavgift ska tas ut när ett bolag lånar från kommunen eller med
kommunal borgen som säkerhet. EU:s statsstödsregler kräver att
borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Att en kommun går i borgen för
eller ger lån till ett kommunalt bostadsbolag innebär att det bolaget får en
ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande privata bostadsbolag. För att
kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta
ut en borgensavgift, som motsvarar denna fördel, av det kommunala
bostadsbolaget. Detta innebär, enligt konkurrens- och statsstödsregler samt
allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig.
Enligt gällande borgenspolicy ska Kommunfullmäktige besluta om dessa
årligen. Ekonomiavdelningen bedömer det marknadsmässiga läget och tar
fram ett förslag till kommande års borgensavgifter. Kommunfullmäktige skall
senast i juni 2022 besluta om storleken på borgensavgiften för 2023. Avgiften
skall erläggas senast 31 mars 2023. Ekonomienhetens bedömning är att
nuvarande nivå på 0,25 procentenheter kan anses vara marknadsmässig.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 114.
Tjänsteskrivelse 2022-05-30.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2023.

Yrkande
Christer Börjesson (-) Återremissyrkande:
ta fram ett förslag där borgensavgiften för Munkedals Vatten AB särskiljs från
övriga bolags borgensavgift.
Hans-Joachim Isenheim (MP), Göran Nyberg (-):
Bifall till Christer Börjesson (-) återremissyrkande.
Rolf Jacobsson (KD):
Höja borgensavgiften till 0,5 procent.
Jan Hognert (M):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återemitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för att ta fram ett förslag där borgensavgiften för Munkedals Vatten AB
särskiljs från övriga bolags borgensavgift.

Expedieras
Kommunstyrelsen, hantering av återremiss.
Ekonomichef, för kännedom.
Kommundirektör, för kännedom.
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Dnr 2021-000195

Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan
2024-2025 Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och Sverigedemokraternas
prioriteringar i budget 2023 och planperioden 2024-2025 utifrån givna
förutsättningar av fullmäktiges beslutade mål.
Förutsättningar 2023
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 580 invånare.
1. Årets resultat
* skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.
2. Investeringsmål
* självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 %
3. Skuldsättning
* under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till
* att amortera på låneskulden.
Skattesats
I budgetförslaget för 2023 föreslås en oförändrad skattesats om 23,38.
Skatter och bidrag
Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i
föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I
reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv.
Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.
Invånarantalet i Munkedal bedöms uppgå till 10 580 inför budget 2023 vilket
är en minskning med 50 invånare jämfört med budget 2022. I april 2022 låg
invånarantalet på 10 577. Under 2023 ökar intäkterna med totalt 30,2 mnkr.
Budgeterat resultat 2 %
Budgeterat resultat är 15,6 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och
generella statsbidrag.
Centrala avsättningar
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras även för
året. Avsättning görs även till volymbufferten för att kompensera nämnderna
vid demografiska förändringar.

Sida 39 av 48

40

Kommunfullmäktige

27 juni 2022

Budgetramar till nämnderna
Ekonomiska ramar nämnder
Med utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt antagna mål och
tidigare beslut, beräknas ramar fram. Efter årets avsättningar har nämnderna
fått förslag på preliminära ramar.
Nämnderna har under maj månad konsekvensbeskrivit föreslagna ramar och
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med äskanden på 0,7 mnkr.
Fördelat på 0,5 mnkr för en ny MEX-tjänst samt 0,2 mnkr för frukt. Äskanden
utöver den preliminärt tilldelade ramen har inte kunnat tillgodoses i
kommunens budget för 2023.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att minska anslaget för
Medborgarbudget med 150 tkr. I förslag till Mål- och resursplan 2023 är
anslaget för Medborgarbudget oförändrat om 250 tkr.
För budget 2023 minskas ramen totalt med 3 mnkr för nämnderna.
Investeringar
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2023
uppgår till 97,5 mnkr, varav 47,3 mnkr klassas som reinvestering. Det
innebär en planerad självfinansiering av reinvesteringar om 108 procent. För
att nå det finansiella målet för planperioden 2020-2023, att självfinansiering
av reinvesteringar minst ska uppgå till 100 procent, måste utfallet ligga på
108 procent. För perioden 2023–2025 är planen en investeringsutgift om 456
mnkr.
Målsättningar verksamhet
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.
Inriktningsmålen för planeringsperioden är:
1.
2.
3.
4.

Alla ska vara anställningsbara
Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för 2023 utifrån
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål vilket redovisas i budgeten.
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Beslutsunderlag
Beslut KS 2022-06-13 § 116.
Tjänsteanteckningar 2022-06-03.
Mål och Resursplan (MRP) budget 2023 plan 2024-2025.
Beslutsunderlag som tillkommer på sittande möte
Socialdemokraternas budgetförslag – bifogas protokollet.
Centerpartiets budgetförslag – bifogas protokollet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023,
med plan för 2024-2025 enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr
enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget
till budget 2023
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 97,5
mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i Mål och resursplan.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för
investeringar under 2023 på 46 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån,
det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar till
12,4 mnkr år 2023.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på
1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på
2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på
3,6 mnkr i Budget 2023.
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Yrkande
Liza Kettil (S), Regina Johansson (S), Carita Jacobsson (S), Per-Arne Brink
(S), Ove Göransson (V), Yvonne Martinsson (S):
Socialdemokraternas budgetförslag.
Lars-Göran Sunesson (C), Karl-Anders Andersson (C), Carina Thorstensson
(C), Christer Nilsson (C):
Centerpartiets budgetförslag.
Lars-Göran Sunesson (C) Tilläggsyrkande:
1. (Om Centerpartiets budgetförslag faller) Samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att se över verksamhet, avtal, hyresnivåer m.m. vid
Utvecklingscentrum Munkedal i syfte att effektivisera organisationen
samt minska utgifterna och/eller öka intäkterna för kommunen. Denna
effektivisering är tänkt att bland annat finansiera en satsning på minskade
barngrupper i förskolan.
2. Att för 2023 lägga en förfogandepost hos kommunfullmäktige om 6 mnkr
vilket finansieras med ett prognostiserat finansöverskott. Förfogandepost ska
riktas till IFO-verksamheteren inom välfärdsnämnden. I det fall överskottet
blir mindre än behovet, minskas resultatet med samma summa.
Fredrik Olsson (KD) tilläggsyrkande:
Inför nästa år att alla olika budgetalternativ är med i kallelsen till
kommunfullmäktige.
Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till Fredrik Olssons (KD) tilläggsyrkande.
Martin Svenberg Rödin (M), Jan Petersson (SD), Ulla Gustafsson (M), Jan
Hognert (M), Göran Nyberg (-), Karin Blomstrand (L), Mathias Johansson
(SD), Christer Börjesson (-):
Bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Göran Nyberg (-) tilläggsyrkande:
1. Driftsbudget: Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar att från 1
januari 2023 gå tillbaka till den tidigare politiska organisationen med bara en
kommunstyrelse. Den innebär en besparing på ca fem miljoner kronor i
kostnaden för politisk verksamhet.
Jag föreslår att de pengarna satsas på ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta
fram kommunala utvecklingsplaner för Svarteborg, Sörbygden, samt StaleValbo Ryr, med vardera en miljon kronor. Planerna skall tas fram av
kommunstyrelsen tillsammans med lokalsamhället på respektive ort. En
miljon skall satsas höjda bidrag generellt till ideella föreningar inom både
idrott och kultur, det vill säga till Kultur- och fritidsnämnden. En miljon skall
satsas på ett uppdrag till kommunstyrelsen att ta tillsätta en utredning som
tar fram lämpliga samverkansprojekt mellan kommunen och föreningar med
hjälp av IOP, idéburet offentligt partnerskap.
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2. Friställt från ovanstående föreslås en besparing på kommunstyrelsen på 1
miljon kronor.
Den miljonen föreslås läggas på ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsätta
en kommission som skall ta fram konkreta förslag till att se till att Munkedals
kommuns kostnader för särskilt boende når den nivå som en gång beslutats
av kommunfullmäktige. Kommissionen skall blanda annat visa hur en
kombination av särskilt boende och trygghetsboende skulle kunna ge en
äldreomsorg för hela kommunen med både hög kvalitet och kostnader i nivå
med jämförbara kommuner. Kommissionens arbete skall vara slutfört senast
23-12-31.
3. Investeringsbudgeten: Anslaget till multiarenor i Hällevadsholm och
Hedekas ändras till anslag till samhällsförbättrande åtgärder på respektive
ort. Låt samhällsföreningarna själva föreslå vad kommunen skall satsa
pengarna på, det vill säga en halv miljon vardera, 2023 och 2024.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition kommunstyrelsens förslag och
Socialdemokraternas förslag och Centerpartiets förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärd och ska verkställas. Ordförande utser kommunstyrelsens
förslag till huvudförslag.
Kommunfullmäktige har att utse motförslag till huvudförslaget.
Ordförande ställer proposition på om Socialdemokraternas förslag eller
Centerpartiets förslag ska vara motförslag till huvudförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att Socialdemokraternas förslag ska vara
motförslag.
Omröstning begärs och ska verkställas för att utse motförslag till huvudförslag
och ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: Socialdemokraternas förslag
Nej-röst Centerpartiets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att utse Socialdemokraternas förslag som
motförslag till huvudförslaget.
Omröstning mellan huvudförslag och motförslag till huvudförslag ska
genomföras och ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst: Bifall till Socialdemokraterna förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Tilläggsyrkanden
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) första
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja: Bifall till tilläggsyrkandet
Nej: Avslag till tilläggsyrkandet
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars-Göran Sunessons (C) första
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Olsson (KD) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja: Bifall till tilläggsyrkandet
Nej: Avslag till tilläggsyrkandet
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Fredrik Olsson (KD) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (-) första tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (-) andra tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (-) tredje tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) andra
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja: Bifall till tilläggsyrkandet
Nej: Avslag till tilläggsyrkandet
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Lars-Göran Sunessons (C) andra
tilläggsyrkande
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Omröstningsresultat
Omröstning 1, utse motförslag till huvudförslaget:
Ja-röst: 11
Nej-röst: 6
Avstod: 18
Omröstning 2, mellan huvudförslag och motförslag:
Ja-röst: 18
Nej-röst: 11
Avstod: 6
Omröstning 3, Lars-Göran Sunessons (C) första tilläggsyrkande:
Ja-röst: 10
Nej-röst: 17
Avstod: 8
Omröstning 4, Fredrik Olssons (KD) tilläggsyrkande:
Ja-röst: 5
Nej-röst: 21
Avstod: 9
Omröstning 5, Lars-Göran Sunessons (C) andra tilläggsyrkande:
Ja-röst: 5
Nej-röst: 19
Avstod: 11
Samtliga omröstningar bifogas protokollet (omröstningsbilaga 3-7).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023,
med plan för 2024-2025 enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr
enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget
till budget 2023
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 97,5
mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i Mål och resursplan.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för
investeringar under 2023 på 46 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån,
det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar till
12,4 mnkr år 2023.
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på
1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på
2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på
3,6 mnkr i Budget 2023.

Reservation
Reservation till förmån för eget förslag från S-gruppen: Liza Kettil, Yvonne
Martinsson, Inger Orsbeck, Per-Arne Brink, Regina Johansson, Caritha
Jacobsson, Pia Hässlebräcke, Jenny Jansson.
Reservation till förmån för alla egna yrkanden från C-gruppen: Christer
Nilsson, Karl-Anders Andersson, Lars-Göran Sunesson, Carina Thorstenson.
Reservation till förmån till Fredrik Olssons tilläggsyrkande från KD-gruppen,
(Fredrick Olsson, Rolf Jacobsson) och V-gruppen (Iréne Barfoot Ekelund, Ove
Göransson).
Skriftlig reservation från Göran Nyberg (-), bifogas protokollet.

Expedieras
Förvaltningschefer
Kommundirektör
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
Nämnderna
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Dnr 2022-000182

Revisorernas budget 2023
Sammanfattning av ärendet
Enligt KL kap 11 § 8, ska förslag till budget upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska
upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt.
Revisorernas förslag till budgetram för 2023 innebär en utökad ram med
prisuppräkning om 13,2 tkr.
Revisionens ram 2022: 891 tkr.
Revisionens ram 2023: 904,2 tkr.

Beslutsunderlag
KF presidiums förslag till Budget revision 2023 2022-06-20

Kommunfullmäktigespresidiums förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 2023.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 2023.

Expedieras
Revisionen, för kännedom
Ekonomienheten, för hantering.
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Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2022
Sammanfattning av ärendet
Linus Svenberg Andersson (M) inkom med sin avsägelse 2022-06-09
avseende sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Beslut KFV 2022-06-21 § 3.
Tjänsteskrivelse 2022-06-15
Avsägelse från Linus Svanberg-Andersson

Kommunfullmäktige valberednings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter Linus Svanberg Andersson (M) välja
Anita Hanlycke (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Yrkande
Per-Arne Brink (S):
Bifall till valberednings förslag.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter Linus Svanberg Andersson (M) välja
Anita Hanlycke (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Expedieras
Berörd förtroendevald, för kännedom.
Förtroendemannaregistret, för registrering.
Sekreterare för berörda nämnd, för kännedom.
Löneenheten, för kännedom.
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Omröstningsbilaga 1
Kommunfullmäktige 27 juni 2022-06-27 § 105
Svar på motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet
om kommunfullmäktiges presidiums brister kring god sed och respekt
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt
Stol

27
8
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Namn
Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Jan Peterson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Bo Ericsson (SD)
Henrik Palm (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Camilla Espenkrona (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Val
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Omröstningsbilaga 2
Kommunfullmäktige 27 juni 2022-06-27 § 107
Svar på medborgarförslag från Tom Hagström om
om kommunens hantering av enskilda avlopp
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt
Stol

23
11
1
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Namn
Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Jan Peterson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Bo Ericsson (SD)
Henrik Palm (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Camilla Espenkrona (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Omröstningsbilaga 3
Kommunfullmäktige 27 juni 2022-06-27 § 117
Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun
Omröstning om att utse motförslag till huvudförslag
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt
Stol

11
6
18
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Namn
Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Jan Peterson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Bo Ericsson (SD)
Camilla Espenkrona (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Val
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Nej
Ja
Ja
Nej
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Omröstningsbilaga 4
Kommunfullmäktige 27 juni 2022-06-27 § 117
Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun
Omröstning mellan huvudförslag och motförslag
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt
Stol

18
11
6
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Namn
Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Jan Peterson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Bo Ericsson (SD)
Camilla Espenkrona (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Val
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Avstår
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Omröstningsbilaga 5
Kommunfullmäktige 27 juni 2022-06-27 § 117
Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun
Omröstning om Lars-Göran Sunessons (C) första tilläggsyrkande
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt
Stol

10
17
8
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Namn
Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Jan Peterson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Bo Ericsson (SD)
Camilla Espenkrona (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Val
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Omröstningsbilaga 6
Kommunfullmäktige 27 juni 2022-06-27 § 117
Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun
Omröstning om Fredrik Olssons (KD) tilläggsyrkande
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt
Stol

5
21
9
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Namn
Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Jan Peterson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Bo Ericsson (SD)
Camilla Espenkrona (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Val
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Omröstningsbilaga 7
Kommunfullmäktige 27 juni 2022-06-27 § 117
Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan 2024-2025 Munkedals kommun
Omröstning om Lars-Göran Sunessons (C) andra tilläggsyrkande
Resultat
Ja
Nej
Avstår
Totalt
Stol

5
19
11
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Namn
Matheus Enholm (SD)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Jan Peterson (SD)
Peter Andersson (SD)
Christer Börjesson (-)
Tony Hansson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Runa Pasanen (SD)
Bo Ericsson (SD)
Camilla Espenkrona (M)
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Linda Wighed (M)
Martin Svenberg Rödin (M)
Ulla Gustafsson (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (-)
Karin Blomstrand (L)
Liza Kettil (S)
Yvonne Martinsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Per-Arne Brink (S)
Regina Johansson (S)
Caritha Jacobsson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Jenny Jansson (S)
Christer Nilsson (C)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Rolf Jacobsson (KD)
Iréne Barfoot Ekelund (V)
Ove Göransson (V)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Val
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Nej
Nej
Ja

Bilaga KF 2022-06-27
§ 117
Skriftlig reservation
från Göran Nyberg (-)
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Reservationer under punkten budget
Yrkande ang ny organisation
Jag reserverar mig mot beslutet att hålla fast vid den nuvarande organisationen som införts
inför denna mandatperiod. Den kostar ca fem miljoner mer än den tidigare
kommunstyrelseorganisationen. De pengarna kunde vi använt till mycket annat viktigt,
exempelvis utvecklingsplaner för kommundelarna, till stöd till föreningarna och till
samverkan med föreningarna så som jag föreslagit i mitt yrkande.
Yrkande ang kommission för äldreomsorgen
Kommunfullmäktige tog under förra mandatperioden ett beslut om att äldreomsorgen 2024
skall komma ned till en kostnadsnivå som den som gäller jämförbara kommuner. I dag har vi
en kostnadsnivå som ligger kvar på ungefär samma nivå i förhållande till detta mått, som när
beslutet togs. För höga kostnader inom äldreomsorgen drabbar andra verksamheter och
har drabbat skolan speciellt under många år, då den fått mindre resursen än vad som varit
nödvändiga för att kunna ge kommunens barn en tillräckligt bra skola.
Därför anser jag att kommunen borde satsa en miljon på en kommission som tar fram en
konkret handlingsplan för att nå det mål kommunfullmäktige en gång satt upp. Ju tidigare
en sådan kommission kommer igång, desto bättre. Jag menar att den miljonen skulle kunna
tas fram genom en besparing på kommunstyrelsen i samma nivå.
Jag reserverar mig mot beslutet att avslå detta yrkande.
Yrkande ang multiarenor
Jag reserverar mig mot beslutet att avslå mitt yrkande om att omvandla anslaget på en halv
miljon vardera på multiarenor i Hedekas och Hällevadsholm. Jag menar att
kommuninvånarnas längtan efter just multiarenor är mycket svårbedömt och att det vore
bättre att låta lokalsamhället på respektive ort få besluta om vad man vill använda de
anslagna pengarna till. Att det helt enkelt i ställer blir ett anslag till samhällsförbättrande
åtgärder i Hedekas och Hällevadsholm.
Göran Nyberg

Bilaga KF 2022-06-27
§ 117
Socialdemokraternas
budgetförslag

BUDGET 2023

SOCIALDEMOKRATERNA I MUNKEDAL
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MUNKEDAL BEHÖVER EN NY INRIKTNING!
Munkedal behöver ett styre som prioriterar verksamheterna och våra invånare
före skattesänkningar. Munkedal behöver politiker som vågar ta beslut och som
vågar få saker att hända. Under mandatperioden som har gått har vi sett
mycket lite av detta. Det fortfarande inte något beslut när det gäller skolan i
Munkedals tätort och inte heller något beslut om vård- och omsorgsboendet.
Två stora frågor som brådskar och som är av stor betydelse för våra invånare.
Efter höstens val kommer Socialdemokraterna att lägga en ändringsbudget med
ett tydligt fokus på att ta Munkedal framåt. Vi vill ha satsningar och
investeringar med omtanke om både människor och framtiden för vår kommun
Munkedal. Därför prioriterar vi investeringar i det vi äger gemensamt, i
välfärden, skolan och bostäder före skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk
politik är garanten för vår gemensamma välfärd. Vi lägger ett stort fokus på
arbetsvillkoren inom omsorgen, barn och ungas vardag och att alla som bor i
Munkedal ska känna sig inkluderade. Vi vill se ett Munkedal som håller ihop
och där sammanhållningen mellan människor är stark. Vi tar de utmaningar
som kommunen står inför på allvar. Vi står upp för trygga anställningar inom
hela kommunens verksamhet. Vi vill investera i all vår personal, de ska ha en
arbetsmiljö som gör det möjligt att orka arbeta heltid. Därför gör vi nu en
satsning på heltid som norm, en satsning på arbetsmiljö och jämställdhet.
Barnomsorg och arbetsliv hänger ihop. För att fler ska kunna arbeta heltid och
för att familjer ska få ihop sitt livspussel måste vi införa en flexibel barnomsorg
på kvällar och helger. Munkedals kommuns verksamhet är en viktig del för våra
invånares vardag och därför är det av yttersta vikt att kommunen fortsatt
levererar välfärd av hög kvalitet oavsett var i kommunen människor bor. När
välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa. Då kan alla få
chansen att förverkliga sina livsdrömmar!

Vi ska vara ett attraktivt alternativ för människor både vad gäller boende och
arbete och då är det viktigt att ligga i framkant gällande tillgången till
samhällsservice i hela kommunen och att vi planerar våra byggnationer att
räcka även för framtida behov. En stark ekonomi med fokus på verksamheten
och ett budgeterat resultat på 2 procent är en nödvändighet för att uppnå god
ekonomisk hushållning och klara framtida investeringar. Det är också viktigt
för att kunna hantera en försämrad världsekonomi som kan leda till tuffa
utmaningar även för Munkedals kommun. Vi är inte beredda att riskera
kommunens viktiga verksamheter inom välfärd och skola genom en
skattesänkning. Utöver att ge verksamheterna rimliga ramar för att driva en
kvalitativ verksamhet är det också viktigt att volymbudgeten har tillräckligt
med resurser för att kunna reglera resurstilldelningssystemet och med det
nämndernas verksamheter. Vi ser även ett behov av att skapa en buffert eller
volymbudget under välfärdsnämnden kopplat till placeringar för att på ett
bättre sätt kunna möta en verksamhet som är svår att budgetera.

SIDAN 1
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I en landsbygdskommun som Munkedal ska det finnas möjlighet att bo och
arbeta i hela kommunen. Att öka bostadsbyggandet är en central fråga för både
välfärd och tillväxt. Brist på bostäder gör det svårare att rekrytera personal med
rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns.
Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende. Vi vill se blandade
bostadsområden och fler valmöjligheter, fler hyresrätter, bra bostäder för äldre,
klimatsmarta hus och villor likväl som radhus och flerfamiljshus. Vi vill
säkerställa utvecklingen även på landsbygden utanför kommunens tätorter.
Vårt kommunala bostadsbolag Munkbo är en viktig aktör för att tillgodose en
mångfald av boendeformer i kommunen. Vi vill att Munkbo ska utvecklas och
inte avvecklas! För att det ska kunna ske behöver bolaget växa med fler
fastigheter. Ett första steg är att Munkbo ska bygga en av fastigheterna på
Vadholmen. Genom att bredda Munkbos fastighetsbestånd ges bolaget en
bättre grund att stå på och kan fortsätta vara ett viktigt nav i kommunens
boendeinfrastruktur.

VÅRA VIKTIGASTE SATSNINGAR I BUDGET 2023
•

Flexibel barnomsorg på kvällar och helger

•

Heltid som norm, en jämställdhetssatsning för personalen

•

Ny arbetslivsavdelning

•

Fond under kommunstyrelsen för satsningar på förbättrad arbetsmiljö
för kommunens anställda inom alla verksamhetsområden

•

Byggnation av vård- och omsorgsboende

•

Ytterkläder för omsorgspersonal som arbetar utomhus

•

Ledarskapssatsning, med målen att minska personalomsättning både
bland chefer och operativ personal inom välfärden

•

Återinföra kuratorn på Familjecentralen

•

Satsning på fritidsgården

•

Fritidsbank

•

Meröppet på biblioteket i Munkedals tätort

•

Byggnation av ny mellanstadieskola i Munkedals tätort

•

Nybyggnation i Munkbo

SIDAN 2
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har det strategiskt övergripande ansvaret i kommunen. Med
tanke på det världsekonomiska läget med risk för högre arbetslöshet och
fortsatt pandemi blir det viktigare än någonsin att arbeta just strategiskt och
framåtsyftande. Med den nya arbetslivsavdelningen får kommunstyrelsen en
samlad syn på frågor som är av stor betydelse för kommunen. Genom att tidigt
hantera en ökad arbetslöshet genom arbete och studier ser vi till att människor
inte blir beroende av försörjningsstöd under en längre tid. Vi lägger särskild
vikt vid de unga vuxna som nu kliver ut i vuxenlivet och riskerar arbetslöshet
istället för sysselsättning. Det är också viktigt att särskilt fokusera på gruppen
utrikesfödda som redan innan den ekonomiska nedgången stod längre från
arbetsmarknaden. Genom den nya arbetslivsavdelningen samlas de olika
verksamheterna arbetsmarknadsenheten (AME), vuxenutbildning, näringsliv
och försörjningsstöd. Dessutom får den nya avdelningen ansvar för
feriepraktiken riktad till årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Genom ett
samlat grepp om arbetslivet skapas förutsättningar för kortare väg från
utbildning till arbete. Det skapar också bra möjligheter för näringslivet att
komma närmare vuxenutbildningen och AME. Genom detta skapas nya
möjligheter och fler invånare förses med rätt kompetens för att kunna ta de
jobb som finns. På så vis säkerställer vi att ingen människa ska behöva leva på
ekonomiskt bistånd under längre tid än nödvändigt.
Heltid som norm är en viktig satsning på personal och på jämställdhet.
Ansvaret har tidigare legat under välfärdsnämnden men eftersom det är en
fråga som rör hela kommunen flyttar vi den nu till kommunstyrelsen vilket
innebär att HR har ansvar för att genomföra satsningen. Utöver att flytta
verksamheten ser vi även ett behov av mer medlen för att arbetet ska komma
igång. För att orka arbeta heltid ett helt arbetsliv krävs en god arbetsmiljö. För
att skapa utrymme för satsningar på arbetsmiljö skapar vi en ny fond under
kommunstyrelsen som nämnderna kan söka medel ur för arbetsmiljöfrämjande
satsningar. Detta är en helt nödvändig satsning sett till hur sjuktalen ser ut i
kommunen. Personal som mår bra på sitt arbete blir i mindre utsträckning
sjukskriva vilket innebär att fonden är en investering som kommer att minska
nämndernas kostnader för sjukskrivningar. Särskilt tydligt blir detta i
välfärdsnämndens verksamhet där sjuktalen sticker ut. Att satsa på en fond för
att förbättra arbetsmiljön för vår personal är både en investering i vår personal
och i verksamheternas hållbarhet över tid!

SIDAN 3
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ORGANISATIONSFÖRÄNDRING FÖR FLER I ARBETE
Vi genomför en organisationsförändring och skapar den nya
Arbetslivsavdelningen under kommunstyrelsens förvaltning och nämnd.
Verksamheter som läggs under den nya avdelningen är AME, Försörjningsstöd,
Feriepraktik, Näringsliv och vuxenutbildningen. Organisationsförändringen
innebär en flytt av budget från Välfärd, Barn och Ungdom, Kultur och Fritid
och internt inom kommunstyrelsen till den nya arbetslivsavdelningen.
Omorganiseringen öppnar upp för att enklare samverka mellan de olika
verksamheterna Arbetslivsavdelningen förstärks med en avdelningschef som
ansvarar för avdelningen och dess samverkan med andra verksamheter.
Organisationsförändringen ska påbörjas under 2023 med översyn av budget och
flytt av verksamheter mellan de olika nämnderna. Arbetslivsavdelningen ska
vara färdig och fullt funktionell från 1 januari 2024.

VÄLFÄRDSNÄMNDEN
De flesta medborgare kommer någon gång i livet i kontakt med de
verksamheter som Välfärdsnämnden ansvarar för. Den som behöver stöd,
oavsett vid vilken tidpunkt det sker i livet ska kunna känna trygghet i att
samhället finns där när de egna resurserna inte räcker ända fram. Personalen är
vår viktigaste resurs vilket de också måste känna. Personalen närmast brukarna
inom omsorgen har ett ansvarsfullt och komplicerat arbete. Det är viktigt att de
får resurser att genomföra sitt arbete på ett kvalitativt och säkert sätt. Vi vill se
kvalitet före detaljstyrning i välfärdens verksamhet! Vi satsar på personalen
genom att förstärka arbetet med heltid som norm vilket kommer skapa positiva
effekter för välfärdsnämndens verksamhet. Vi vill också göra en satsning
på ledarskap, med målen att minska personalomsättning både bland chefer och
operativ personal, och att ledarskapet ska vara mer likformigt och enhetligt
mellan olika enheter. Satsningen är ett viktigt led i arbetet med att förbättra
arbetsmiljön för personalen och att genom det kunna sänka sjukskrivningstalen
för de anställda. Personalen inom omsorgen har idag arbetskläder. Det är en
viktig satsning som nu behöver följas upp med arbetskläder för vår personal
som arbetar utomhus. Välfärdens olika verksamheter står inför många
utmaningar och vi ser det som viktigt att de pengar som anslås från staten för
satsningar inom välfärden kommer just den verksamheten till del även i
Munkedal.
Under pandemin var familjecentralen Skatten en verksamhet som blev mycket
påverkad eftersom upplägget bygger på människomöten. När samhället
öppnade upp igen fick familjecentralen mindre resurser än tidigare till följd av
styrets beslut, vilket hämmar återhämtningen för verksamheten, tillbaka till
samma nyttjandegrad som familjecentralen hade innan pandemin. Att föräldrar
har lättvindig tillgång till möten med andra föräldrar, med kurator och annan
personal som kan vara ett stöd i föräldrarollen vinner alla på och därför satsar
vi ekonomiskt på familjecentralen.

SIDAN 4
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En annan verksamhet som drabbades hårt under pandemin är träffpunkten för
seniorer och frivilliga som låg i centrala Munkedal. Den grupp i samhället som
var i störst behov av en träffpunkt, var också allra skörast när det kom till att
smittas av covid-19 och därför fick verksamheten i stort sett upphöra under
lång tid. När verksamheten äntligen kommit igång igen beslutade styret i
Munkedal att stänga den av ekonomiska skäl. Detta ser vi som ett stort misstag
eftersom mötesplatser som denna motverkar ensamhet och främjar hälsa vilket
leder till högre livskvalitet för individer och sänkta kostnader för hemtjänst och
äldreomsorg. Tidigare under mandatperioden togs syn- och hörselinstruktören
bort, också detta av ekonomiska skäl. Även denna tjänst: att som invånare
kunna få hjälp med att hantera sin hörsel- eller synnedsättning på plats i
hemmiljön ökar självständigheten och livskvaliteten och minskar behovet av
hjälp från hemtjänst och övrig äldreomsorg. Vi vill se ett nytt arbetssätt med
närmare samarbete mellan arbetsterapeuter och biståndshandläggare, för en
mer träffsäker biståndsbedömning. När en invånare ansöker om hemtjänst, kan
en arbetsterapeut göra hembesök för att ta reda på om den sökande kan
fortsätta vara självständig i sitt eget liv med rätt hjälpmedel eller teknik att
utföra exempelvis dusch själv. På så vis sparar vi på hemtjänstens resurser och
invånare behåller sin självständighet längre. Vi ser behov av en mellanform av
boendeform för den som inte kan bo tryggt i sitt vanliga hem med hemtjänst,
men ändå inte behöver bo på ett vård- och omsorgsboende för äldre. Vi ser en
vinst i att samla lägenheter intill varandra, med samlingslokal, aktiviteter och
trygghetsvärd några timmar per dag. Vi tycker inte att detta kan vänta tills nya
byggnader byggs, vi ser att detta kan skapas redan nu i centrala Munkedal med
lägenheter som Munkbo äger, i kombination med en öppen träffpunkt för
äldre.

Nya tider kräver nya lösningar och Munkedal har nått relativt långt i sin
digitalisering för hemtjänsten. Nu är det dags att varje ordinarie personal och
personer med långtidsvikariat har en personlig telefon för att underlätta
kommunikation och legitimering med Bank-ID.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Vi vill se att kommunen arbetar långsiktigt med en trygg skola. Då är god
vuxenkontakt och tidiga insatser viktiga. Satsningar inom skolan är det bästa
sättet att utjämna socioekonomiska faktorer och skapa goda förutsättningar för
framtiden. Det är också viktigt med en fungerande samverkan mellan skolans
verksamhet och andra berörda verksamheter från förskoleåldern och sedan
genom hela grundskolan. För att möta de äldre eleverna kan fritidsgården
fungera som ett stöd även i skolan och inte bara som en fritidssysselsättning.
Därför satsar vi särskilt på fritidsgården och fritidsledare på fältet utöver en
ordentlig satsning på skolans verksamhet över tid. En god samordning mellan
dessa viktiga delar skulle ge ett mer konkret resultat där vi tidigt fångar upp
barn och unga som på något sätt är utsatta eller i behov av stöd. Detta tror vi
ger ett bra och långvarigt resultat, både för kommunen i sin helhet och för den
enskilde invånaren. I Munkedals kommun ska varenda elev mötas efter sina
behov och få den stöttning som behövs för att nå sina mål. Alla barn och unga
ska, oavsett förutsättningar och bakgrund, få samma möjligheter att nå goda
resultat. Därför vill vi erbjuda tidiga och förebyggande insatser i både skola och
förskola. Familjecentral med kurator kan bidra till att upptäcka barn med olika
svårigheter och sätta in rätt insats så tidigt som möjligt. Samverkan mellan
socialtjänsten, BVC och andra instanser som ser till barnens bästa har visat sig
vara ett framgångsrecept. Förutsättningen för att lyckas med
kompetensförsörjningen ökar om vi förbättrar arbetsmiljön för såväl elever som
lärare. Munkedalsskolan och Bruksskolan är överfulla och eleverna sitter nästan
i knät på varandra, det finns inte lärararbetsplatser, lokaler för flexgrupper eller
plats för elever som vill arbeta lite mer avskilt. Vi lovar ändamålsenliga lokaler
som stödjer dagens krav på flexibla, anpassningsbara lärmiljöer, och mer av det
kollegiala lärandet genom fler gemensamma lärararbetsplatser.

Tillgång till barnomsorg är en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta
och det måste vara möjligt att kombinera familjeliv och arbetsliv. Frågan om
flexibel barnomsorg är en viktig jämställdhets- och jämlikhetsfråga eftersom
brist på barnomsorg på kvällar och andra obekväma arbetstider medför att framförallt kvinnor går ned i arbetstid, vilket ytterligare bidrar till ojämlikhet i
arbetslivet. I Munkedals kommun finns barnomsorg tillgänglig 06-18 på vardagar
och saknas helt övrig tid. Detta innebär att ett stort antal föräldrar i Munkedals
kommun saknar möjlighet att fullt ut använda sig av den kommunala
barnomsorgen. Vi anser att det är dags att ändra detta och införa en flexibel
barnomsorg i Munkedals kommun och utöka barnomsorgens verksamhet att
omfatta även kvällar och helgar i ett första steg. Dessutom vill vi utreda behovet
av barnomsorg nattetid.
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Alla barn ska erbjudas en likvärdig utbildning med kvalité i alla kommundelar.
Det är viktigt med bra och ändamålsenliga lokaler för att våra barn ska få en bra
skolgång oavsett var i kommunen de bor. Vi bygger för framtiden och inte för
det antal barn som går i grundskolan nu. Den nya skolan på Kungsmarken för
årskurs 4-6 ska därför byggas tillräckligt stor för att räcka under lång tid
framöver. När den nya skolan är klar omvandlas Bruksskolan och
Munkedalsskolan till skolor för årskurs F-3. Även Hällevadsholms skola ska
vara en skola för F-3, Centrumskolan för årskurs 4-6 samt Hedekas skola för
årskurs F-6.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kulturens och fritidens verksamhet är ofta inte lagstadgad och därför många
gånger föremål för besparingar. Det är däremot en verksamhet som arbetar
förebyggande och som bidrar till bättre hälsa och livskvalitet och därför är allt
annat än en enkel besparing. Att satsa på kulturen och fritiden är att investera i
kommunens folkhälsa! Det satsas på ungdomarna i föreningslivet i Munkedals
kommun just nu genom byggandet av en ny bollhall som möter önskemål från
föreningslivet. Däremot är det inte alla ungdomar som söker sig till
föreningslivet vilket gör det viktigt att även satsa på dessa ungdomar. De som
bäst kan möta ungdomarna som står utanför föreningslivet är fritidsledarna på
fritidsgården. Det är inte alla ungdomar som söker sig till fritidsgården och för
att möta även dessa ungdomar behövs fritidsledare på fältet med uppdrag att
söka upp ungdomar på gator och torg samt på nätet i sociala medier. Denna
satsning samt ett utökat öppethållande på fritidsgården gör att vi får en ännu
bättre kontakt med kommunens ungdomar och kan på ett tidigare stadium
sätta in insatser och resurser som stöd. Att satsa på Ung Fritid och
verksamheter som fritidsgården är en viktig del i det förebyggande arbetet och
skapar en trygg och kreativ miljö för våra ungdomar. Våra barn och unga i
Munkedal ska ha en meningsfull fritid och känna sig sedda av vuxna.
Att ha tillgång till både kultur och idrott är viktigt, särskilt i en
landsbygdskommun som Munkedal där avståndet till städernas utbud är långt.
I detta är även den kostnadsfria kulturskolan en viktig möjlighet för att alla
barn, oavsett föräldrarna ekonomiska situation ska få möjlighet att delta i ett
kreativt kulturutövande. Biblioteken har även en viktig samhällsfunktion att
fylla i kommunen både som en del i det lokala kulturutbudet och som en
möjlighet till information. Det har öppnats meröppet bibliotek runt om i
kommunen som ökat tillgängligheten till böcker på ett fantastiskt bra sätt. Nu
är det dags att även utöka tillgängligheten och öppettiderna på biblioteket i
Munkedals tätort. Vi socialdemokrater vill att biblioteket i Munkedal är
bemannat varje vardag till 18 samt att det införs meröppet.
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Socialdemokraterna i Munkedal vill inrätta en fritidsbank i kommunen. Detta
ger en ökad tillgänglighet till fritids- och friluftsutrustning. Det ökar även
delaktigheten i skolornas friluftsdagar samt ger en ökad möjlighet till att prova
på olika aktiviteter i vårt rika föreningsliv.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Nämndens område är en viktig kugge i helheten för kommunens verksamhet.
De kommande åren kommer att innehålla många och stora investeringar för att
möta framtidens behov. Många invånare kommer i kontakt med
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet när det exempelvis är dags att bygga
om eller till. Vi ser det som prioriterat att fortsätta arbetet med snabbare
handläggning av ärenden samt av digitalisering i den del av verksamheten som
är möjlig. Vi ser det även som prioriterat att satsa på en mark- och
exploateringsingenjör för att förstärka arbetet inom förvaltningen. När
kommunen expanderar finns ett ökat behov av mark. Vi anser att
jordbruksmark skall fortsätta vara just jordbruksmark. Det kan dock finnas
anledning att ibland frångå den principen och då är det viktigt med en graderad
jordbruksmark. Genom att gradera jordbruksmarken blir det tydligt vilken
mark som inte får lov att omvandlas till något annat och vilken mark som inte
har ett lika stort värde och skulle kunna omvandlas från jordbruksmark om
behov finns. För kvalitetssäkra den processen är det viktigt att Munkedals
kommun samverkar med LRF.

Situationen med en pandemi som höll världen som gisslan har satt fokus på
vikten av god handhygien. I samtliga kommunala nybyggnationer ska det
planeras för lättillgängliga handfat för att människor som nyttjar lokalerna
snabbt och enkelt ska kunna upprätta god handhygien. Befintliga fastigheter
ska vid planerade renoveringar kompletteras för att upprätthålla samma
standard.
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Ekonomiska ramar budget 2023
Budget

Förändring

År

2023

2022–2023

Kommunstyrelsen (KS)

87,2

30,20

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

31,6

-0,59

Välfärdsnämnd (VFN)

265,1

-18,14

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

298,9

-13,39

Kultur och fritidsnämnd (KFN)

20,45

0,22

Jävsnämnd (JN)

0,06

0

Kommunfullmäktige (KF)

1,3

0

Revisionen

0,9

0

Överförmyndarnämnd (ÖF)

1,2

0

Valnämnd

0

-0,3

Summa

706,7

-2,00

Nämndernas förändringar, mnkr
Demografi, fler äldre hemtjänster, preliminär prognos

År 2023
0,84

Välfärdens uppdrag sänka nettokostnaderna
(effektiviseringskrav)

-1,00

Projekt heltidsresan (ansvaret tas över av KS)

-0,40

S förslag: Flytt av budget för arbetsmarknadsåtgärder till KS Arbetslivsavdelning
S förslag: Flytt av budget för försörjningsstöd till KS Arbetslivsavdelning
Summa Välfärd
Demografi, färre barn/elever, preliminär prognos
Evakueringskostnader Dingle fsk, tillfälligt anslag tillbaka
S förslag: Flytt av budget för Vuxenutbildningen till KS Arbetslivsavdelning

-4,070
-13,509
-18,14
-1,00
-2,60
-9,792

Tillfälligt anslag ökad måluppfyllelse tillbaka till KF
Summa Barn och utbildning

-13,39

Medborgarbudget

0,25

Driftkostnad helår, bollhall, (4 månader)

0,20

S förslag: Flytt av budget för Feriepraktik till KSArbetslivsavdelning
Summa Kultur och fritid

-0,227
0,22
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Strömstadsvägen (Vf går ur hyresavtal dec 2022)

-0,59

Summa Samhällsbyggnad

-0,59

Indexuppräkning förbund, SML och bolag

0,6

Införande av nytt lönesystem

0,6

Projekt Heltidsresan (ansvaret flyttas från Vf)
Översiktsplan 2040
S förslag: Inrätta en Arbetslivsavdelning (budget flyttas från Vf,
BoU och KFN)
Summa Kommunstyrelsen
Valnämnd (val)

0,4
1
27,598
30,20
-0,3

Summa Övriga

-0,30

Minskade ramar

-2,00
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