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Sammanträdesdatum

2018-05-16
Plats och tid

Kommunhuset Forum, onsdagen den 16 maj 2018, kl. 09.00-14.30

Beslutande

Åsa Karlsson (S), ordförande
Rolf Berg (S)
Maria Sundell (S)
Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C) för Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ann-Sofie Alm (M)
Ulla Gustafsson (M)
Robin Karlsson Dahlgren (M) för Camilla Espenkrona (M)
Olle Olsson (KD) för Rolf Jacobsson (KD)
Ove Göransson (V) för Håkan Berg (V)
Heikki Klaavuniemi (SD)
Matheus Enholm (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Pia Hässlebräcke (S)

Utses att justera

Matheus Enholm (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset Forum fredagen den 18 maj, kl. 11.00.

Sekreterare

………………………………………………………….
Linda Ökvist

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………………….
Matheus Enholm (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 93-116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 93
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information
Information

om verksamheten på sektor samhällsbyggnad.
om verksamheten på barn- och utbildning.
om verksamheten på sektor omsorg.
från kommunchefen.
från myndighetsutskottet.
från Fyrbodals kommunalförbund.
från förtroendevaldas uppdrag.

Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 94

Dnr: KS 2018-202

Underhållsplan för kommunens fastigheter
Sammanfattning
I revisionsrapport som överlämnades till kommunstyrelsen i mars 2017 påtalar
revisionen brister avseende styrning och uppföljning av fastighetsunderhållet på
kommunala fastigheter. Revisionens slutsats är att underhållsplaner bör
upprättas och följas upp. Revisionen uppmärksammar risken för kapitalförstöring
om inte tillräckliga resurser avsätts för underhåll av kommunens fastigheter.
Förvaltningen har upprättat underhållsplaner för kommunens fastigheter. För
Dingle 2:56 är planen på byggnadsnivå och för övriga fastigheter på
fastighetsnivå. Planerna kommer att uppdateras med hänsyn till anslag för
fastighetsunderhåll och det behov av åtgärder som framkommer vid
detaljprojekteringen.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-13. Underhållsplan
för kommunens fastigheter. Underhållsplan för fastigheten Dingle 2:56.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 84.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Underhållsplanerna ska
revideras löpande och kommunstyrelsen ska informeras en gång per år om
planerade åtgärder.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Olle Olsson (KD): Bifall
till arbetsutskottets förslag.
M-gruppen: Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Underhållsplanerna ska revideras löpande och kommunstyrelsen ska informeras
en gång per år i god tid inför budgetbeslut om planerade åtgärder.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppens
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt M-gruppens yrkande.
Beslut


Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. Underhållsplanerna ska
revideras löpande och kommunstyrelsen ska informeras en gång per år i god
tid inför budgetbeslut om planerade åtgärder.

Expedieras
Samhällsbyggnadssektorn, Revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 95

Dnr: KS 2018-190

Instruktion för kommundirektör
Sammanfattning
2018-01-01 trädde en ny kommunallag (KL) i kraft.
I propositionen pekar regeringen på att det ur medborgarperspektiv är viktigt att
det tydligt framgår vad som ingår i det politiska ledarskapet respektive vad som
är den ledande tjänstemannens uppdrag. Behovet av transparens i förhållande
till medborgare, till olika grupper av förtroendevalda och till de anställda anges i
propositionen som grundläggande motiv för den nya regleringen.
En av förändringarna är att kommunstyrelsen ska anta en instruktion för
kommunens ledande tjänsteman, i lagen benämnd kommundirektör.
Enligt KL 7 kap 2§, ska instruktionen fastställa direktörens grundläggande
uppgifter och hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Syftet är att synliggöra betydelsen av rollfördelningen mellan de anställda och de
förtroendevalda samtidigt som den ledande tjänstemannen lyfts fram.
Kommundirektören ska huvudsakligen ansvara för följande:
- att förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter
- att samtliga ärenden som styrelsen ska behandla är tillfredsställande
beredda och utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter
- att ansvara för verkställigheten av beslutade ärenden.
I detta ligger att direktören ska se till att underlagen till besluten är utformade
på ett sakligt och opartiskt sätt samt baserade på professionell sakkunskap om
det aktuella området.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04.
Kommunstyrelsens instruktion till kommundirektören. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 85.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att benämningen kommundirektör används för
kommunens ledande tjänsteman.



Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Olle Olsson
(KD) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Forts § 95
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att benämningen kommundirektör används för
kommunens ledande tjänsteman.



Kommunstyrelsen antar instruktion för kommundirektör

Expediering
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 96

Dnr: KS 2018-58

Leasing av datorer och annan digital utrustning
Sammanfattning
Datorer och annan IT-relaterad utrustning anskaffas idag via ett centralt
investeringsanslag som hanteras av administrativa enheten. Verksamheterna
beställer dator via administrativa enheten och faktureras en årlig kostnad som
innefattar ett basutbud av kringutrustning (skärm, docka, tangentbord och mus).
I den årliga kostnaden ligger också tillgång till IT-nät, support och kapitaltjänst.
Processen är inte optimal och leder till onödig administration samt problem med
att registerhållning av utrustningen. Inom SML-IT har en modell med leasing och
registerhållning av IT-utrustning införts i Lysekils kommun. En övergång till
samma process innebär att problemen med nuvarande process i Munkedals
kommun minimeras. För SML-IT innebär det även förbättringar genom att de får
samma arbetssätt i Munkedal och Lysekil.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-10. Bilaga 1
Ramavtal för Nordea Techfleet. Bilaga 2 Processbeskrivning leasing av digitala
verktyg. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 86
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att teckna ett centralt
leasingavtal för anskaffning av datorer och kringutrustning,



Kommunstyrelsen beslutar att anskaffning av datorer och kringutrustning
finansieras via leasingavtalet,



Kommunstyrelsen beslutar att de centrala investeringsmedel för löpande
utbyte av datorer samt satsning inom skolan som idag hanteras av
administrativa enheten anpassas i budget 2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Olle Olsson
(KD) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att teckna ett centralt
leasingavtal för anskaffning av datorer och kringutrustning,



Kommunstyrelsen beslutar att anskaffning av datorer och kringutrustning
finansieras via leasingavtalet,



Kommunstyrelsen beslutar att de centrala investeringsmedel för löpande
utbyte av datorer samt satsning inom skolan som idag hanteras av
administrativa enheten anpassas i budget 2019.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 96
Expedieras
Ekonomichef
Administrativ chef
Anders Siljeholm SML-IT
Sara Herrman SML-IT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 97

Dnr: KS 2018-176

Struktur för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
Sammanfattning
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari
2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård (HSL), tandvård,
socialtjänst (SoL) och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Även verksamheter som bedrivs enligt lagen om vård
av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) inkluderas.
Föreskrifterna ska också tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet
som ska bedrivas enligt kap. 3 patientsäkerhetslagen (PSL).
Ledningssystemet visar vad som följs upp, med vilka metoder och vem som är
ansvarig för uppföljning. Det visar även vem som är ansvarig för analys och
åtgärder av de resultat som uppföljningarna synliggör.
Ledningssystemet består av:
- övergripande dokument ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
- Sektor Omsorgs dokument ”Implementering och drift av systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9”
- Munkedals kommuns övergripande styr och ledningssystem genom IT-stödet
Hypergene
- Munkedals kommuns INSIDA där processer, rutiner och riktlinjer finns
dokumenterade.
Ytterst ansvariga för det systematiska kvalitetsarbetet är kommunstyrelsen i
Munkedals kommun. Dokumentet ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete”
fastställer hur strukturen för kvalitetsarbetet ska se ut.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-10. Struktur för
systematiskt kvalitetsarbete, daterat 2018-04-06. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 87.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet Struktur för
systematiskt kvalitetsarbete.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Olle Olsson
(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet Struktur för
systematiskt kvalitetsarbete.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 97
Expedieras
Rickard Persson, Sektorchef
Maria Länström, Verksamhetsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 98

Dnr: KS 2018-167

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.
Vården och omsorgen ska vara av god kvalitet och ha god hygienisk standard.
Vården ska också tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.
Hög patientsäkerhet ska upprätthållas. Verksamheten följs upp inom tolv
områden som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen, för att på så sätt kunna
svara upp mot ställda krav.
Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet
har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för
att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av
den.
Patientsäkerhetsarbetet kan förbättras, antal registrerade fall har ökat och 90%
av läkemedelsavvikelserna är utebliven dos. Vissa men inte alla verksamheter
arbetar i de nationella registren målet är att alla personer som är inskrivna i
kommunal hälso-och sjukvård ska få samma förutsättningar och lika hög kvalitet
på vården. Personalutbildningar i allmän palliativ vård, hygien,
läkemedelshantering och förflyttningar är ständigt aktuella och bör prioriteras.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16.
Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Munkedals kommun. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 88.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2017.



Kommunstyrelsen beslutar att nattfastan ska mätas även hösten 2018.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Olle Olsson
(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2017.



Kommunstyrelsen beslutar att nattfastan ska mätas även hösten 2018.

Expedieras
MAS, Sektorchef omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 99

Dnr: KS 2018-197

Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 3,868 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan
nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen där
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ramar är fördelade till de nya
nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Kommunledningskontor
(Under KS)

Kommunstyrelsen (KS)

Budget
2018

49,914

Budget
2019

53,406

Plan
2020

53,406

Plan
2021

53,406

Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020.
Av de 1,0 mnkr är 1,5 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade
driftkostnaden för planperioden.

Kommunstyrelsen

Budget
2018
2,950

Budget
2019
1,500

plan
2020
2,050

plan
2021
0,550

Beredning
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Kommunstyrelsens budget 2019,
plan 2020-2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 89.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 99
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till Budget för
Kommunstyrelsen 2019, plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kommunstyrelsen budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för
eventuella konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.
Olle Olsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för eventuella
konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.

Expedieras
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 100

Dnr: KS 2018-200

Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits.
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar
med 0,0127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring
i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk org. 2019

Sektor Omsorg
(Under KS)

Välfärdsnämnden (VFN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

224,353

224,480

218,930

213,930

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020.
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den
ökade driftkostnaden för planperioden.

Välfärdsnämnd

Justerandes sign

Budget
2018
0,800

Budget
2019

1,000

plan
2020
0,800

plan
2021
7,100

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 100
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Välfärdsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott 201803-05, § 90.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Välfärdsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Välfärdsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Välfärdsnämndens förslag till
verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss med
motivering enligt protokollsbilaga.
Kommunchefen får i uppdrag att utreda välfärdnämndens ekonomiska
förutsättningar och återkomma med ett nytt förslag till budgetram för
välfärdsnämnden till Kommunstyrelsen i augusti.
I kommunchefens uppdrag ingår att se över konsekvenser av
kommunfullmäktiges beslut om att sänka kostnaderna inom äldreomsorgen med
19 Mnkr och den resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen.
I kommunchefens uppdrag ingår även att se över det beslutade
effektiviseringsmålet för Individ- och familjeomsorgens nettokostnadsutveckling
för planperioden.
Beslut om Mål- och resursplan, budget 2019 plan 2020-2021 flyttas till
kommunfullmäktige i september.
Olle Olsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att återremittera Välfärdsnämndens budget
2019, plan 2020-2021 och ger kommunchefen i uppdrag att:
-

utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till
kommunstyrelsen i september,
Rättat 2018-06-13 /

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
-

se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen

-

se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden.
Rättat 2018-06-13 /



Kommunstyrelsen beslutar att Mål- och resursplan 2019, plan 2020-2021
bereds för beslut i kommunfullmäktige 2018-09-27.

Expedieras
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 Dnr: KS 2018-200

De ekonomiska förutsättningarna för välfärdsnämnden i förslaget till budget 2019 ställer stora krav
på stora anpassningar av verksamheten. Därtill kan läggas att verksamheten även visar på en fortsatt
ekonomisk obalans 2018 enligt den senaste månadsrapporten. I och med den nya skatteprognosen i
april som ger kommunen ett utökat finansiellt handlingsutrymme finns det anledning att skapa mer
tid för att utreda välfärdnämndens ekonomiska förutsättningar 2019. Målsättningen är att nämnden
ska få så rimliga ekonomiska förutsättningar som möjligt för att en ekonomi i balans ska kunna vara
möjligt att uppnå 2019.
För att nå en ekonomi i balans kommer det dock att krävas anpassningar och dessa ska ha sin
utgångspunkt i jämförelser med andra kommuner vad gäller kostnadseffektivitet och kvalitet.
Målsättningen ska vara att förändringarna får så lite negativ påverkan som möjligt för de som tar del
av nämndens verksamhet.
-

-

-

Med det som grund yrkas på en återremiss av Välfärdsnämndens budget 2019, plan 20202021.
Kommunchefen får i uppdrag att utreda välfärdnämndens ekonomiska förutsättningar och
återkomma med ett nytt förslag till budgetram för välfärdsnämnden till Kommunstyrelsen i
augusti.
I kommunchefens uppdrag ingår att se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om
att sänka kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den resursfördelningsmodell
som finns inom äldreomsorgen.
I kommunchefens uppdrag ingår även att se över det beslutade effektiviseringsmålet för
Individ- och familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden.
Beslut om Mål- och resursplan, budget 2019 plan 2020-2021 flyttas till kommunfullmäktige i
september

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 101

Dnr: KS 2018-198

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk org. 2019

Sektor Barn- och utbildning
(Under KS)
Barn- och utbildningsnämnd

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

217,381

207,869

207,869

207,869

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för 2020.
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den
ökade driftkostnaden för planperioden.

Barn- och utbildningsnämnd

Justerandes sign

Budget
2018
1,700

Budget
2019
1,000

Utdragsbestyrkande

plan
2020
2,000

plan
2021
1,600
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 101
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 91.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Barnoch utbildningsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Barn- och utbildningsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn- och utbildningsnämndens
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för att
invänta skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska konsekvenser.
Olle Olsson (KD): Bifall S-gruppen med fleras yrkande.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att invänta
skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska konsekvenser.

Expedieras
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 102

Dnr: KS 2018-201

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av
anslag/ramar med 2,027 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Sektor Samhällsbyggnad
(Under KS)

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

101,092

103,119

103,119

103,119

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 133,5 mnkr för 2019 samt 236,9 mnkr för
2020. Av de 133,5 mnkr är 40,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.

Samhällsbyggnadsnämnd

Justerandes sign

Budget
2018
38,350

Budget
2019
133,500

plan
2020
236,900

Utdragsbestyrkande

plan
2021
92,800

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 102
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 92.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 plan 2020-2021 med
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Samhällsbyggnadsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för
eventuella konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.
Olle Olsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för eventuella
konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.

Expediering
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 103

Dnr: KS 2018-199

Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning.
Kultur- och fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet
mellan nämnder. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna.
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation.
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati.
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019,
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till
de nya nämnderna.
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i
december.
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019
utifrån de nya nämnderna.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

Kultur- och fritidsenheten
under sektor barn och
utbildning.
(Under KS)

Kultur- och fritidsnämnd (KFN)

Budget Budget
2018
2019

Del av
BoU

Plan
2020

Plan
2021

11,704 11,704 11,704

Ram investering
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för
2020. Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till
den ökade driftkostnaden för planperioden.
Budget
2018
Kultur- och fritidsnämnd

Justerandes sign

Budget
2019
0,250

Utdragsbestyrkande

plan
2020
0,200

plan
2021
0,200
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 103
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-16. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-05, § 93.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Kulturoch Fritidsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar
utifrån ny politisk organisation 2019.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för
Kultur- och Fritidsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021.



Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kultur- och Fritidsnämnden förslag
till verksamhetsmål med indikatorer för 2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för
eventuella konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.
Olle Olsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för eventuella
konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.

Expedieras
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16

§ 104

Dnr: KS 2018-205

Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden 2019 och plan
2020-2021 med preliminära ramar.
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.
Nuvarande org. 2018

Ny politisk organisation 2019

--

Jävsnämnden (JN)

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

0,055

0,055

0,055

Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-18. Budget 2019,
plan 2020-2021 för Jävsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05,
§ 94.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för
Jävsnämnden 2019 och plan 2020-2021 utifrån ny politisk organisation
2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för
eventuella konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.
Olle Olsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för eventuella
konsekvenser av korrigeringar enligt beslut § 100 och § 101.

Expedieras
Kommunledningsgruppen
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 105

Dnr: KS 2014-521

Val av jury för kultur- och fritidspris
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2018-03-14, § 32 beslut om hantering av kultur- och
fritidspris.
En särskild jury ska inrättas bestående av en förtroendevald från majoriteten, en
förtroendevald från oppositionen, en person från kulturområdet, en person från
fritidsområdet samt en tjänsteman från förvaltningen. Totalt fem ledamöter.
Förvaltningen fick i uppdrag att föreslå representanter från kultur- och
fritidsområdet.
Kommunstyrelsen ska utse två representanter.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-05-07.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att välja Sverker Balksten som representant för
kulturområdet till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja Therèse Fredriksson som representant
för fritidsområdet till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja JanOlof Karlsson som representant för
förvaltningen till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja representant från majoriteten till
ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja representant från oppositionen till
ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens
förslag samt nominering av Lars-Göran Sunesson (C) som representant från
majoriteten. Tilläggsyrkande att paragrafen justeras omedelbart.
M-gruppen: Karin Blomstrand (L) som representant från oppositionen.
Olle Olsson (KD) och Ove Göransson (V): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras förslag om representant
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 105
Ordförande ställer proposition på M-gruppens förslag om representant och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på S-gruppens med fleras tilläggsyrkande om att
paragrafen justeras omedelbart och finner att kommunstyrelsen beslutar att
justera paragrafen omedelbart.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att välja Sverker Balksten som representant för
kulturområdet till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja Therèse Fredriksson som representant
för fritidsområdet till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja JanOlof Karlsson som representant för
förvaltningen till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja Lars-Göran Sunesson (C) som
representant från majoriteten till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser
2018.



Kommunstyrelsen beslutar att välja Karin Blomstrand (L) som representant
från oppositionen till ledamot i jury för kultur- och fritidspriser 2018.



Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras
Respektive vald
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 106

Dnr: KS 2018-109

Anmälan av delegationsbeslut
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning
2017-02-22 § 23 enligt förteckning.
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-03-01 – 2018-04-30.
Beredning
Delegationslista 2018-05-07.
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Olle Olsson (KD): Bifall
till förvaltningens förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbesluten.

Expedieras
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 107

Dnr: KS 2018-192

Avtalssamverkan IT-nämnd
Sammanfattning
Fullmäktige i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att
samverka inom IT-området. Munkedals kommunfullmäktige
fattade beslut om samverkan 2011-11-24, § 74. Samverkan har skett genom att
en gemensam nämnd samt driftorganisation för IT-frågor har inrättats från
2012-01-01. Lysekils kommun är värdkommun för driftorganisationen.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell
möjlighet till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i
kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv
för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta
skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger
nyttan. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens
som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra huvudmannaskapet.
Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa
avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger
också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 95.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;


Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma IT-nämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom IT-området
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och

Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Olle Olsson
(KD) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 107
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma IT-nämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom IT-området
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och



Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.

Utdragsbestyrkande

Sida

27(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

28(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 108

Dnr: KS 2018-193

Avtalssamverkan Lönenämnd
Sammanfattning
Fullmäktige i SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har beslutat att
samverka inom löneområdet. Munkedals kommunfullmäktige
fattade beslut om samverkan 2012-06-28, § 48. Samverkan har skett genom att
en gemensam nämnd samt löneenhet har inrättats från 2013-01-01. Munkedals
kommun är värdkommun för verksamheten.
Regeringen föreslår i prop. 2017/18:151 att kommunerna ges en generell
möjlighet till avtalssamverkan genom att nya bestämmelser införs i
kommunallagen. Ändringarna föreslås träda i kraft 2018-07-01. Ett uttalat motiv
för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder ofta
skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger
nyttan. Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens
som finns i andra kommuner, utan att för den skull ändra huvudmannaskapet.
Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär att en kommun får träffa
avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. Regeln ger
också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos kommunstyrelsen.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 96
Arbetsutskottets förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;


Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma lönenämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och



Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Olle Olsson
(KD) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

29(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 108
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Under förutsättning av riksdagens beslut om generell avtalssamverkan samt
likalydande beslut av Sotenäs och Lysekils kommuner;

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att den gemensamma lönenämnden upphör
2018-12-31,



Kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta samverkan inom löneområdet
sker genom avtalssamverkan från och med 2019-01-01, och



Kommunfullmäktige beslutar att den överenskomna avtalssamverkan ska
organiseras inom Munkedals kommuns förvaltningsorganisation.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

30(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 109

Dnr: KS 2018-168

Policy för informationssäkerhet
Sammanfattning
SML-IT har utarbetat förslag till gemensam informationssäkerhetspolicy för
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. Utgångspunkten är att information
är av strategisk betydelse för kommunens alla verksamheter. Med utgångspunkt
från policyn kan respektive kommun senare utarbeta riktlinjer och rutiner.
IT-nämnden har vid sammanträde 2018-03-26, § 6, beslutat att föreslå
respektive kommunfullmäktige att anta policyn.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-11. Beslut av ITnämnden 2018-03-26, § 6. Tjänsteskrivelse förvaltningschef och IT-chef, 201803-15. Policy för informationssäkerhet för Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 97.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Olle Olsson
(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för informationssäkerhet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

31(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 110

Dnr: KS 2018-17

Förbundsordning Tolkförmedling Väst
Sammanfattning
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst skickade 2018-01-09 förslag till ny
förbundsordning för samråd.
Förändringarna gällde nya kommunallagen, inträdandet av nya medlemmar samt
att förbundsdirektionen ges möjlighet att inrätta de organ som behövs för att
bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.
Munkedals kommun hade inget att erinra mot förslaget.
Några ändrings-eller tilläggsförslag inkom till förbundet vad gällde formalia om
vad en förbundsordning ska ange och en reviderad version har nu skickats ut för
antagande av medlemskommunerna.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-20. Följebrev –
Beslut om godkännande av ny förbundsordning i respektive kommunfullmäktige,
daterat 2018-03-19. Beslut 2018-03-09 § 307 Direktionen Tolkförmedling Väst.
Tjänsteutlåtande 2018-02-27 angående Förbundsordning. Förbundsordning
Tolkförmedling Väst. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 98.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Olle Olsson (KD): Bifall
till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

32(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 111

Dnr: KS 2018-194

System för internhyra
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till internhyra för kommunala
verksamhetsfastigheter. Systemet ska stimulera till effektivare lokalutnyttjande
och energieffektivitet samtidigt som standarden på fastigheterna ska förbättras.
Munkedals kommun tillämpade under åren 2005-2012 internhyresavtal. Dessa
avtal gav inte de positiva effekter som var syftet. För närvarande används ett
system där fastighetsenheten får ett anslag för drift och underhåll av
fastigheterna vilket medför att lokaler är en ”fri nyttighet” för verksamheterna.
Förutom ett system med internhyror, krävs en insikt att alla ska jobba mot
samma mål – största koncernnyttan. Om koncernnytta är det som genomsyrar
organisationen är det lättare att samordna lokalutnyttjande och få en effektivare
lokalanvändning.
Rätt internhyresmodell fungerar som ett decentraliserade budgetsystem, dvs
verksamheterna själva prioriterar mellan olika typer av resurser och alla resurser
måste då ha ett pris. Syftet är att skapa incitament för att utnyttja befintliga
lokaler effektivt, för att inte efterfråga mer lokaler än nödvändigt samt hålla
tillbaka krav på investeringar. Det handlar även om att tydliggöra kostnader.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. System för
internhyra i Munkedals kommun, daterad 2018-04-04. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 99.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner system för internhyra i Munkedals kommun.



Kommunfullmäktige beslutar att system för internhyra ska tillämpas från och
med 1 januari 2019.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag med tillägg att uppföljning av system för internhyra ska
redovisas till kommunstyrelsen i januari 2021.
Olle Olsson (KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Ove Göransson (V): Återkommer i fullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

33(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 111
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige godkänner system för internhyra i Munkedals kommun.



Kommunfullmäktige beslutar att system för internhyra ska tillämpas från och
med 1 januari 2019.



Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av system för internhyra ska
redovisas till kommunstyrelsen i januari 2021.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

34(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 112

Dnr: KS 2017-5

Utökat anslag 2018 till Byggnadsnämnden
Sammanfattning
Plan- och byggenheten inom samhällsbyggnadssektorn består av tre tjänster,
två på bygglov och en på plan.
Situationen är ansträngd, vilket innebär att tiden för att hantera en ansökan om
bygglov är ovanligt lång i ett Munkedals perspektiv. Få anställda innebär också
att verksamheten är sårbar, något som märks vid sjukdom eller uppsägning av
tjänst.
Att utöka antalet tjänster på bygglov vore ett sätt att förbättra arbetssituationen
på enheten, korta handläggningstiderna samt göra verksamheten mindre sårbar.
En ny tjänst kostar ca 650 tkr. Ungefär hälften bedöms kunna tas in i
bygglovsavgifter etc.
Beredning
Beslut Byggnadsnämnden 2017-12-05 § 75. Sektorchefens tjänsteskrivelse
2017-11-28. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 100.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr
per år för en ny tjänst på bygglov från och med 2018.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Olle Olsson
(KD): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beviljar byggnadsnämnden ett ökat anslag om 325 tkr
per år för en ny tjänst på bygglov från och med 2018.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

35(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 113

Dnr: KS 2018-146

Utbetalning av partistöd 2018 – Kristdemokraterna
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt
partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Kristdemokraterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-29.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. Redovisning av
erhållet lokalt partistöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-05, § 101.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Totalt
13650

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Olle Olsson (KD): Bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 113
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Kristdemokraterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Justerandes sign

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Utdragsbestyrkande

Totalt
13650

Sida

36(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

37(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 114

Dnr: KS 2018-146

Utbetalning av partistöd 2018 – Miljöpartiet
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt
partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Miljöpartiet de gröna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-0327. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-04. Redovisning av
erhållet lokalt partistöd, inkommen 2018-03-27. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 102.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet de gröna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
1

Mandatstöd
4550

Totalt
9100

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Olle Olsson (KD): Bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 114
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Miljöpartiet de gröna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Justerandes sign

Mandat
1

Mandatstöd
4550

Utdragsbestyrkande

Totalt
9100

Sida

38(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

39(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 115

Dnr: KS 2018-146

Utbetalning av partistöd 2018 – Vänsterpartiet
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per
mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt
partistöd.
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år.
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års
utbetalningar.
Vänsterpartiet inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-03-26.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-15. Redovisning av
erhållet lokalt partistöd, inkommen 2018-03-26. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-05, § 103.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Totalt
13650

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Olle Olsson (KD): Bifall
till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-05-16
Forts § 115
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd
4550

Justerandes sign

Mandat
2

Mandatstöd
9100

Utdragsbestyrkande

Totalt
13650

Sida

40(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sida

41(42)

Sammanträdesdatum

2018-05-16
§ 116

Dnr: KS 2017-439

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn av
medborgarråden.
Sammanfattning
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-09-30 med motion om att, med anledning av
den politiska omorganisationen, även se över Kommunala pensionärsrådet (KPR)
och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).
Karin Blomstrand (L) framhåller i motionen att det i båda råden finns en
omfattande kompetens som inte till fullo utnyttjas i frågor som rör äldre och
funktionsnedsatta.
Liberalerna yrkar att man i en översyn ska belysa; storlek och sammansättning
av råden, vem som utser representanterna, vem som ska representera
kommunen samt se över rådens arbetsordning i syfte att höja delaktighet och
påverkansmöjligheten för råden.
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala
pensionärsrådet (KPR) där representanter utses av pensionärsorganisationerna i
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF) där
representanter utses av funktionsnedsattas brukarorganisationer.
Enligt arbetsordningarna är syftet med råden är att ha ett organ för samråd och
ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för
organisationerna och kommunen i frågor som rör brukarna. Råden ska vara
referensorgan i frågor som rör funktionsnedsatta och/eller pensionärer.
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 samarbetat med många
kommuner och landsting för att utveckla system och metoder för att skapa
delaktighet för medborgarna.
I Munkedals kommun har man bland annat inrättat en fullmäktigeberedning,
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former
för medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor
som rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också
ge förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen.
Beredningen ansvarar även för att föra ut frågor som fullmäktige beslutar för
medborgardialog och förankring.
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för
Barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga
rättigheter för barn.
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör dem.
Ett steg för att kunna implementera Barnkonventionens intentioner i den
kommunala beslutsprocessen är att skapa en struktur där barn och unga kan
uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem.

Justerandes sign
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Forts § 116
Att genomföra en översyn av råden i syfte att höja delaktighet och
påverkansmöjligheten för råden ligger helt i linje med kommunfullmäktiges
intentioner om ökad medborgardialog.
Beredning
Enhetschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-04-19. Motion av Karin
Blomstrand (L) daterad 2017-09-30. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-0305, § 104.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att bevilja motionen.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag med redaktionell ändring att Kommunfullmäktige
beslutar att bifalla motionen.
M-gruppen och Olle Olsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med
fleras redaktionella ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ändringsyrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Utdragsbestyrkande

