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§ 80 Dnr 2019-000125  

 

Utbildning systematisk arbetsmiljö (Pia Skoglund, 
arbetsmiljöverket) 
Information om markanvisning Vadholmen och 
information om Kviström  
 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket ger information om arbetsmiljöarbete i politikerstyrda 
organisationer. 
 
Information om markanvisning Vadholmen och information om Kviström 
 
Kommunstyrelsens beslut 

* Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 81 Dnr 2019-000111  

 
Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29- 30 ska 
kommunstyrelsen två gånger per år till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 
I samband med den politiska omorganisationen borde varje nämnds 
reglemente fått tillägg om återredovisning till fullmäktige gällande 
medborgarförslag och motioner. Detta har nu upptäckts i efterhand och 
reglementena bör revideras.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 
Förteckning av pågående medborgarförslag 
Förteckning av pågående motioner 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 

* Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till 
fullmäktiges sammanträde den 23 september inkomma med 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej besvarats. 

* Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
välfärdsnämnden reviderar sina reglementen med tillägget att 
"nämnden ska två gånger per år lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit 
in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och november." 

* Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin arbetsordning under 
§ 29 och § 30 med tillägg att "Styrelsen och nämnderna ska två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och november." 
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Forts § 81 
 
Yrkanden 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 

 
* Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till 

fullmäktiges sammanträde den 23 september inkomma med 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej besvarats. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
välfärdsnämnden reviderar sina reglementen med tillägget att 
”nämnden ska två gånger per år lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit 
in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och november.” 

* Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin arbetsordning under 
§ 29 och § 30 med tillägg att ”Styrelsen och nämnderna ska två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och november.”  
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§ 82 Dnr 2019-000025  

 
Delårsrapport april för kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utfall för första tertialen uppgår till 114 tkr och 
årsprognosen visar en negativ avvikelse på -150 tkr. 
 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 217 tkr. Årsprognosen är att 
2 289 tkr av den totala investeringsramen på 2 762 tkr kommer 
förbrukas. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för 2 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Dessa har nämnden brutit ned till 5 verksamhetsmål. Bedömningen är 
att 2 är i hög grad uppfyllda, 2 är delvis uppfyllda och 1 är inte uppfyllt 
ännu.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-28 
Delårsrapport KS april 2019 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
* Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar.   

 
Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

* Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per april. 
* Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar.  

 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 83 Dnr 2019-000049  

 
Budget 2020, plan 2021-2022 för kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer bli kompenserad för 
löneökningar och för genomförda investeringar inom godkänd ram.  
 
Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I 
handlingen för finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också 
en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  
 
Nämndens preliminära ram för 2020 är 50 378 tkr och innebär en ökning 
av ram med 1 994 tkr. Den främsta orsaken är indexuppräkningar för 
kommungemensamma nämnder och förbund samt ett tillfälligt 
kommunbidrag som återställs från välfärdsnämnden till 
kommunstyrelsens förfogandepost om 550 tkr.  
 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-05-23 att äska om att kvarhålla 550 
tkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd från kommunstyrelsens 
förfogande post. Tjänsten är riktad mot långvariga försörjningstagare. 
 
Ram drift 

Tkr 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

     
Kommunstyrelsen, totalt driftsram 48 384 50 378 50 378 50 378 
Ramförändring mellan åren -1 663 1 994   
 
Ram investering 
Tkr 

 
Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kommunstyrelsen, summa investering  1 610 2 920 2 750 
 
De största investeringarna inför budget 2020 ligger främst i digitalisering 
i syfte att införa e-tjänster inom olika områden av administration, även 
fortsatt utbyggnad av nätverksprodukter för datakommunikation. 
 
Verksamhetsmål 
Budgethandlingen kompletteras med nämndens verksamhetsmål samt 
mätbara mått för budgetåret 2020 i september månad. Processen är 
senarelagd då kommunfullmäktige 2019-03-25 §26 beslutade följande 
inriktningsmål för Munkedals kommun för planperioden 2020-2023: 
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Forts § 83 
 

• 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 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 
Budgetskrivelse KS 2020, plan 2021-2022 
Protokoll VFN 2019-05-23 § 47 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021-2022 med konsekvensbeskrivningar samt 
förslag till investeringsplan.   

 
Yrkande 
M- och L-gruppen: Bifall till förslaget med ändringen att KS budget skall 
omdisponeras så att 1 miljon kronor ytterligare förs till kontot till 
kommunstyrelsens förfogande. 
 
SD-gruppen: Bifall till M-gruppen och Göran Nybergs (L) förslag. 
 
Protokollsanteckning 
S-, C- och KD-gruppen återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer propositon på förvaltningens förslag till beslut med M- 
och L-gruppens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslag med ändringsyrkandet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar samt 
förslag till investeringsplan, med ändring att 1 miljon kronor 
ytterligare skall omdisponeras till kontot ”kommunstyrelsens 
förfogande”.  

 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 84 Dnr 2018-000589  

 
Vision för Utvecklingscentrum Munkedal 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för en utredning 
om mål och organisering för Utvecklingscentrum Munkedal (2019-01-14, 
§ 12).  
 
Arbetet med mål och uppföljning regleras i kommunens styr- och 
ledningssystem. Där står bland annat att visionen är utgångspunkt för 
allt arbete. Därför föreslås kommunfullmäktige att anta ett syfte för UM. 
Kommunstyrelsen har begärt en utredning om mål och organisation för 
Utvecklingscentrum Munkedal (2019-01-14, § 12). Målet med UM är att 
vara ett verktyg för att nå kommunens vision och inriktningsmål, där 
samverkan mellan olika verksamheter, företag, högskolor/universitet och 
organisationer är avgörande för framgången. En utredning bör se över 
möjligheterna att bolagisera hela eller delar av fastigheten. 
 
Munkedals kommun har en vision som anger önskat framtida tillstånd 
om hur Munkedal ska vara: 
"Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!" 
 
Arbetet med mål och uppföljning regleras i kommunens styr- och 
ledningssystem. Där står bland annat att visionen är utgångspunkt för 
allt arbete. I tidigare tjänsteskrivelse föreslogs att anta en vision för 
Utvecklingscentrum Munkedal (UM). Kommunens vision (Vision 2025) 
gäller all verksamhet. Därför föreslås kommunfullmäktige istället att anta 
ett syfte för UM (istället för en vision), för att stämma överens med styr- 
och ledningssystemet. Det är bara benämningen som är ändrad (syfte 
istället för vision).  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-22 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta följande syfte med 
Utvecklingscentrum Munkedal: Utvecklingscentrum Munkedal ska, 
genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och 
kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter 
utvecklas till att möta samhällets behov. 

* Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag 
att utreda en bolagisering av hela eller delar av fastigheten 
Utvecklingscentrum Munkedal (Dingle 4:1). 
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Forts § 84 
 
Yrkande 
M- och L-gruppen: Bifall till förslaget med tillägg att syftet kan utvecklas 
ytterligare i den fortsatta utredningen. 
 
SD-gruppen: Bifall till M-gruppen och Göran Nybergs (L) yrkande. 
 
S-, C- och KD-gruppen: Kommunstyrelsen beslutar att anta följande 
syfte med Utvecklingscentrum Munkedal: Utvecklingscentrum Munkedal 
ska, genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och 
kunskapsutveckling, för entreprenörskap och innovation samt bidra till 
att individer och verksamheter utvecklas till att möta samhällets behov. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda en bolagisering av hela fastigheten Utvecklingscentrum Munkedal 
(Dingle 4:1). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och S-
gruppen med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt M-gruppen med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta följande syfte med 
Utvecklingscentrum Munkedal: Utvecklingscentrum Munkedal ska, 
genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och 
kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter 
utvecklas till att möta samhällets behov. 

* Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag 
att utreda en bolagisering av hela eller delar av fastigheten 
Utvecklingscentrum Munkedal (Dingle 4:1). 

* Kommunstyrelsen beslutar att syftet kan utvecklas ytterligare i 
den fortsatta utredningen.  

 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
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§ 85 Dnr 2019-000028  

 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-14, § 5 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-05-01 – 2019-05-31.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-26 
Delegationsförteckning maj 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

 
Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

* Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten 
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§ 86 Dnr 2019-000118  

 
Information / rapporter från förtroendevalda 
 

Sammanfattning av ärendet 
Information och rapporter från förtroendevalda och deras uppdrag.  
 
Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

* Kommunstyrelsen noterar informationen 
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§ 87 Dnr 2017-000408  

 
Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals 
kommunalförbund samt fråga om ansvarsfrihet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har den 13 maj 2019 inkommit med 
årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 
2018. Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse den 
4 april 2019 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för 
räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. I revisionsberättelser för 
2018 framgår att revisionen uppmärksammat: 
 
Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte uppnåtts 
under 2018. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma 
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Vår 
uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 
samt fråga om ansvarsfrihet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2018. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret   

 
Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2018. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
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§ 88 Dnr 2019-000119  

 
Delårsrapport april för Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 19,3 mnkr för perioden jan-
april 2019. För året prognosticeras ett resultat på 23,4 mnkr. Budgeterat 
resultat är 13,3 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på +10,1 mnkr 
och uppfyller därmed det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige 
beslutat.  
 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -14,0 mnkr. 
Välfärdsnämnden svara för i stort sett hela avvikelsen med ett 
prognostiserat underskottet på -13,0 mnkr. 
 
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 19,2 
mnkr mot budget. Under de gemensamma posterna finns anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme för volymförändringar 
och ökade kapitalkostnader. Dessa poster beräknas ha ett överskott om 
10,3 mnkr tillsammans. Vinst vid fastighetsförsäljning beräknas ge ett 
överskott på 5,6 mnkr medan det för övriga gemensamma poster 
beräknas ett överskott på 3,3 mnkr. 
 
För 2019 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 678,8 
mnkr. Den senaste skatteprognosen från SKL visar på ett överskott om 
totalt 4,0 mnkr. 
 
Investeringar 
Under perioden jan-april 2019 har det investerats för 6,9 mnkr netto. De 
största investeringarna under perioden avser ombyggnation av 
verksamhetsfastigheter.  
 
Årsbudgeten 2019 för investeringar är 168,2 mnkr inkluderat 
resultatöverföring från 2018 och tilläggsanslag vilka beslutats av 
kommunfullmäktige. De totala investeringsutgifterna för året beräknas 
uppgå till 55,9 mnkr, varav 18,7 mnkr avser nyinvesteringar. 
 
Måluppfyllelse 
De finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är 
uppfyllda och kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god 
ekonomisk hushållning uppnåtts trots att en del av verksamhetsmålen 
visar på en lägre måluppfyllelse. Två av KF:s inriktningsmål bedöms var i 
hög grad uppfyllda och övriga inriktningsmål delvis uppfyllda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-31 
Delårsrapport april 2019 för Munkedals kommun 
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Forts § 88 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
delårsrapport omfattande perioden januari-april 2019.   

 
Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  

* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
delårsrapport omfattande perioden januari-april 2019.  
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§ 89 Dnr 2019-000120  

 
Skattesats för år 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november 
månads utgång.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-24 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr 
dvs. oförändrad.   

 
Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr 
dvs. oförändrad.  
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§ 90 Dnr 2019-000121 

Borgensavgift för år 2020 

Sammanfattning av ärendet 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta 
ut marknadsmässiga borgensavgifter.  

Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den 
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår 
att Kommunfullmäktige beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på 
att ekonomikontoret bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram 
ett förslag till kommande års borgensavgifter.  

Kommunfullmäktige skall senast i juni 2019 (året före avgiftsåret) 
besluta om storleken på borgensavgiften för 2020. Avgiften skall 
erläggas senast 31 mars 2020. Enligt regelverket kring borgensavgifter 
är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en 
motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden. 
Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-24 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av

borgensåtagandet som en borgensavgift för 2020.

Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av

borgensåtagandet som en borgensavgift för 2020.
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§ 91 Dnr 2018-000442  

 
Kommunens Mål och resursplan (MRP), budget 2020 
plan 2021-2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förutsättningar 2020 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 500 invånare.  
 
Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 
Investeringsmål självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 
uppgå 74 %* 
 
Skuldsättning under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär 
ska användas till att amortera på låneskulden. 
 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. Inför budget 2019 
beslutades den vara oförändrad. 
 
Skatter och bidrag 
Ökningen av skatteintäkterna år 2020 förbättras då invånarantalet 
budgeterats upp till 10 500 invånare (ökning +50 invånare, 2,8 mnkr). 
Majs skatteprognos visade även en förbättring då skatter och 
inkomstutjämningen samt LSS utjämningens prognos var mer positiv än 
försämringen på kostnadsutjämning med 2,0 mnkr. Under 2020 ökar 
intäkterna med totalt 18,9 mnkr (2,8 %).  
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 
bidrag för budgetåren 2020. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2021-2022 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag med 
nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
 
Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej 
ut utan detta får nämnderna ta hänsyn till. Avsättning görs även till 
volymbuffeten för fler invånare. 
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 1,9 mnkr år 2020. Då 
statsbidraget enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021 
kommer det krävas ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges 
förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr då posten kommer avvecklas.   
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Forts § 91 
 
Ramar till nämnderna 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2020 i balans. 
 
Nämnderna får en utökat ram med 8,7 mnkr. Förstärkningen främst 
kopplat till volymförändringar inom barn -och utbildning samt 
äldreomsorg. Totalt är 642,1 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. 
löneökningar och kompensation för kapitalkostnader som kompenseras 
när förhandling och aktivering sker. 
 
Mnkr Budget Budget Plan Plan  Föränd 
Nämndernas ram, år 2019 2020 2021 2022 19-20* 
Kommunstyrelsen  53,5 55,5 55,5 55,5 2,0 
Samhällsbyggnadsnämnd  26,8 26,8 26,8 26,8 0,0 
Barn- och utbildningsnämnd 265,9 268,6 268,6 268,6 2,7 
Kultur -och fritidsnämnd  15,2 15,2 15,2 15,2 0,0 
Välfärdsnämnden 268,8 272,9 272,9 272,9 4,0 
Jävsnämnd 0,06 0,06 0,06 0,06 0 
Kommunfullmäktige 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Revisionen 0,8 0,9 0,9 0,9 0,08 
Överförmyndarnämnden 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Valnämnden 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,10 
Summa nämnder 633,4 642,1 642,1 642,1 8,7 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2020 uppgår till 91,0 mnkr. Av de 91 mnkr klassas 53,4 mnkr som 
reinvestering. De största investeringsutgifterna i budget 2020 är 
renovering av Hällevadsholms skola, Hedekas skola, nybyggnation av 
bollhall på Kungsmarksskolan, påbörjande av projektering av skola 4–6 
Kungsmarksområdet. Under år 2020 kan 35,7 mnkr av reinvesteringarna 
finansieras (resultat och avskrivningar) av de planerade 53,4 mnkr. 
Detta innebär en självfinansieringsgrad på 67 % och målet uppfylls inte 
under år 2020 på 74 %. 
 
Mnkr Budget Budget Plan Plan  Föränd 
Nämndernas ram, år 2019 2020 2021 2022 19-20* 
Kommunstyrelsen  53,5 55,5 55,5 55,5 2,0 
Samhällsbyggnadsnämnd  26,8 26,8 26,8 26,8 0,0 
Barn- och utbildningsnämnd 265,9 268,6 268,6 268,6 2,7 
Kultur -och fritidsnämnd  15,2 15,2 15,2 15,2 0,0 
Välfärdsnämnden 268,8 272,9 272,9 272,9 4,0 
Jävsnämnd 0,06 0,06 0,06 0,06 0 
Kommunfullmäktige 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Revisionen 0,8 0,9 0,9 0,9 0,08 
Överförmyndarnämnden 1,1 1,1 1,1 1,1 0 
Valnämnden 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,10 
Summa nämnder 633,4 642,1 642,1 642,1 8,7 
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Forts § 91 
 
Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 
Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 
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 ska fram till september månad konkretisera 
kommunfullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
perioden 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 
Mål och resursplan (MRP) Budget 2020 plan 2021-2022 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2020, med plan för 2020-2021. 

 

* Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 
mnkr.   

* Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 
2020 till 91,0 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten 
redovisas i MRP.  

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för 
nyupplåning för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 

* Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att 
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning. 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budgetförslag inklusive 
överenskomna effektiviseringskrav på 2 % till 11,17 mnkr år 
2020. 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens 
budgetförslag på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 
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Forts § 91 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans 
budgetförslag på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans 
budgetförslag på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %.   

 
Yrkande 
M- och L-gruppen: Enligt förslaget med följande ändringar för budget 
2020:  

• Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta en 
fortsatt Hedekassatsning, till simundervisning samt till 
undervisning för elever med särskilda behov.  

• Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll av 
kommunens fastigheter.  

• Kultur o Fritid tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i Svarteborg 
och Sörbygden.  

• Ovanstående finansieras genom ett uppdrag till 
kommundirektören att genom en kommunövergripande prövning 
av alla återbesättningar av tjänster vid pensionsavgångar eller av 
övriga anledningar minska personalkostnaderna för kommunen 
totalt med 5 miljoner kronor.  

• Förslaget på neddragning skall redovisas för kommunstyrelsen i 
oktober 2019.  

 
SD-gruppen: Bifall till M- och L-gruppens förslag. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD) 
återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer propositon på förvaltningens förslag till beslut med M- 
och L-gruppens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslag med ändringsyrkandet.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas 
budgetramar för 2020, med plan för 2020-2021, med ändring att: 
o Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta 

en fortsatt Hedekassatsning, till simundervisning samt till 
undervisning för elever med särskilda behov.  

o Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll av 
kommunens fastigheter.  

o Kultur o Fritid tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i 
Svarteborg och Sörbygden.  
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o Ovanstående finansieras genom ett uppdrag till 
kommundirektören att genom en kommunövergripande 
prövning av alla återbesättningar av tjänster vid 
pensionsavgångar eller av övriga anledningar minska 
personalkostnaderna för kommunen totalt med 5 miljoner 
kronor. Förslaget på neddragning skall redovisas för 
kommunstyrelsen i oktober 2019.  

 
* Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 

mnkr.   
 

* Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 
2020 till 91,0 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten 
redovisas i MRP.  

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för 

nyupplåning för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att 
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budgetförslag inklusive 
överenskomna effektiviseringskrav på 2 % till 11,17 mnkr år 
2020. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens 

budgetförslag på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans 

budgetförslag på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans 
budgetförslag på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 
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§ 92 Dnr 2019-000114 

Policy för inköp och upphandling 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet Policy för inköp och upphandling har varit i behov av 
justering efter årsskiftet då det blev nya nämnder. Justeringarna i ny 
version handlar om anpassning till begrepp som förvaltning och nämnd 
istället för sektor. Tydligare beskrivning görs även av 
upphandlingssamarbetet VästUpp, innefattande kommunerna i norra 
Bohuslän samt Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun och Trollhättan 
Stad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-27 
Förslag till Policy för inköp och upphandling 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för

inköp och upphandling samt upphäver Policy för inköp och
upphandling antagen 2017-10-26 §79.

Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för

inköp och upphandling samt upphäver Policy för inköp och
upphandling antagen 2017-10-26 §79.
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§ 93 Dnr 2019-000113  

 
Regler för inköp och upphandling 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet Regler för inköp och upphandling har varit i behov av flera 
justeringar efter årsskiftet då det blev nya nämnder. Justeringarna i ny 
version handlar om anpassning till begrepp som förvaltning istället för 
sektor, förenkling av upphandlingsprocessen och beskrivning av 
inköpsorganisationen. Upphandlingsprocessen under 
direktupphandlingsgränsen förenklas i syfta att effektiviseras. 
Inköpsorganisationen beskrivs för att det ska vara tydligt om vem som 
har behörighet att göra inköp samt hur man får denna behörighet. 
Uppdatering har skett under rubrik 2.Behörighet för inköp och 
upphandling, 3.3.E-handel, 4.1.Upphandlingsförfarande vid 
direktupphandling, 5.Beslut och avtalstecknande och 6.Säljare och 
telefonförsäljare.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-27 
Regler för inköp och upphandling 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp 
och upphandling samt upphäver Regler för inköp och upphandling 
antagen 2018-03-14 §33.   

 
Yrkande 
M- och L-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp 
och upphandling samt upphäver Regler för inköp och upphandling 
antagen 2018-03-14 §33.  

 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 94 Dnr 2019-000122  

 
Äskande om utökad ram för Välfärdsnämnden 2019 
samt 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutade 2018-10-17 § 197 att 
ge förvaltningen i uppdrag att utreda och verkställa beslut om bostad 
med särskilt stöd enligt LSS på hemmaplan, för en person. Förvaltningen 
återkom med kostnadsberäkning till välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-02-06 § 15. Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott beslutade att bostad med särskilt stöd för vuxna 
enligt 9 § punkt 9 LSS, ska verkställas på hemmaplan. 
 
I beslutsunderlaget framgick att för att kunna verkställa beslutet på 
hemmaplan måste verksamheten anpassas genom att förstärka resurser 
i ett befintligt gruppboende. Förstärkningen omfattar en 
verksamhetspedagog, två stödpedagoger samt utökad grundbemanning 
med två stödassistenter. Syftet är att höja grundbemanningen på 
boendet och öka kompetensen inom psykiatri. I den fastighet som 
verksamheten bedrivs idag behöver förstärkning göras i form av utbyte 
av befintliga fönster till okrossbara fönster. Till dess anpassningarna är 
utföra kommer köp av plats för aktuell person att behövas. 
 
Förvaltningen inkom därefter med förslag till välfärdsnämnden 2019-03-
26, att nämnden förslår att kommunfullmäktige beviljar utökad ram i 
syfte att kunna verkställa beslutet. Nämnden avslog förvaltningens 
förslag och gav istället förvaltningen i uppdrag at inkomma med 
redovisning av verksamhetens totala kända framtids behov samt förslag 
på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning. 
 
I nu upprättad redovisning av verksamhetens totala kända framtida 
behov och förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning, 
framkommer att förvaltningen ser en möjlighet att revidera den 
ursprungliga bemanningsökningen med en årsarbetare och därmed 
minsta kostnaden till 2 506 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Yttrande av ekonomiavdelningen om äskande från välfärdsnämnden 
Beslut VFN 2019-04-25 § 35 
Tjänsteskrivelse 2019-04-11 
Återremiss 2019-04-10 
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Forts § 94 
 
Värfärdsnämdens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
utökad ram med 2 506 000 kr/per i driftbudget med start 2020. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
utökad ram med 1 440 000 kr i driftbudget 2019. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
tilldelning med 1 785 000 kr för köp av plats under övergångs- 
och inskolningsperiod. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
tilldelning med 145 000 kr för anpassning av fastighet. 
 

Ekonomiavdelningens yttrande  
Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år, samt 
kraven på kommunen att leva upp till god ekonomisk hushållning, är 
ekonomiavdelningens bedömning att kommunfullmäktige ska avslå 
äskandet från Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är fullt 
rimligt att ställa kravet på nämnden, att om de vill genomföra 
verksamhetsförändringen, så ska finansiering ske genom omprioritering 
inom befintlig budgetram.  

Yrkande 
S-, C- och KD-gruppen: Återremiss med motiveringen att få en 
förydligad redovisning från välrfärdsnämnden av kostnader och 
konsekvenser. 
 
M- och L-gruppen samt SD-gruppen: Bifall till S-, C- och KD-gruppen  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på S-, C- och KD gruppens yrkande och 
beslutar att lägga ett särskilt yttrande över välrfärdsnämndens förslag till 
beslut.  
 
Kommunstyrelsens särskilda yttrande över välfärdsnämndens 
förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att få en förtydligad redovisning från 
nämnden av kostnader och konsekvenser. 
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§ 95 Dnr 2019-000123 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 
Pernilla Niklasson, personalchef, informerar om resultat av OSA-enkät 
och arbetet framåt. 

Claes Hedlund, näringslivsutvecklare, informerar om processen av att ta 
fram en näringslivsstrategi och handlingsplan.  

Kommunstyrelsens beslut 
* Kommunstyrelsen noterar informationen.
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§ 96 Dnr 2019-000135 

Initiativärende från Göran Nyberg (L) om situationen i 
skolan 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg inkom under sammanträdet med ett initiativärende 
gällande situationen i skolan och kommunstyrelsens uppsiktsplit över 
nämnderna. 

Yrkande 
Göran Nyberg (L): extra kommunstyrelsesammanträde skall hållas för 
dialog med barn- och utbildnings presidium och förvaltningsledning om 
situationen i skola. 
M-gruppen, SD-gruppen, S-, C- och KD-gruppen: Bifall till Göran
Nybergs (L) förslag

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Göra Nybergs (L) förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
* Kommunstyrelsen beslutar att ett extra

kommunstyrelsesammanträde skall hållas för dialog med barn- 
och utbildnings presidium och förvaltningsledning om situationen i
skolan.

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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