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Dnr 2022-000009

Information från Kommunstyrelsens förvaltning
2022
Sammanfattning av ärendet
Rekryteringar
Säkerhetsstrateg är nu rekryterat, tjänsten har gått från en halvtidstjänst till
en heltidstjänst. Markus Ljungberg börjar som säkerhetsstrateg fjärde juli.
Kommunledningsgruppen är nu fulltalig efter rekryteringen av ny
samhällsbyggnadschef, Peter Karlsson.
Utvärdering och samverkan
Utredning av Miljönämnden - pågår och en första visning har gjorts.
Utredningen av SML-IT – pågår.
Upphandlingar av nytt HR och lönesystem tillsammans med övriga SMLkommuner – Upphandlingen är avslutad.
Genomlysning Rambo – är nu klart och utvärderingen finns att tillgå. En
resumé av resultatet från genomlysningen presenteras.
SM på Hensbacka
SM i Brukskörning, Bruksridning och Skogskörning 2022 ska äga rum på
Hensbacka Herrgård 3-4:e september.
Nytt kommuntal för nyanlända
Antalet nyanlända som ska anvisas till Munkedals kommun är 22. Det gäller
från och med en första juli i år.
Övrigt
Skagerrakbanans hemsida kommer att publiceras inom kort.
Ny VD på Arctic paper, Kent Blom har tagit kontakt med kommunen för dialog
och samverkan.
Flaggning på torget med den ukrainska flaggan är nu igång, i enlighet med
kommunstyrelsen beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Beslutet skickas till
Akten
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Dnr 2022-000008

Information / rapporter från förtroendevalda
2022
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsenkäten
Christoffer Rungberg informerar kring resultat av näringslivsenkäten.
Munkedal har förbättrat sina poäng när det gäller företagarnas
sammanfattade omdöme om Munkedals företagsklimat till 3,31 av 5,0, vilket
är den högsta noteringen sedan 2012. Denna fråga utgör 1/3 av rankningen
som kommer efter sommaren. Det innebär att den har stor påverkan på det
totala resultatet. Frågor där företagen upplever en försämring är påverkan av
otrygghet/brottslighet samt kommunens service och bemötande. Kommunen
ligger också lågt när det gäller upphandling och dialog med kommunens
beslutsfattare.
Skagerrakbanan
Liza Kettil informerar från styrgruppsmöte i Skagerrakbanan. Diskussion
fortgår i de olika kommunerna.
Seminarium för Civilsamhället och ungas skolgång
Liza Kettil återrapporterar från seminariet. Forskning visar på en tydlig
koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och skolgång. Strukturerade
aktiviteter har visat sig ha positiv effekt på skolgång, medan ostrukturerade
aktiviteter har en koppling till lägre skolresultatet.

Beslutsunderlag
Snabbprotokoll Fyrbodal direktionsmöte 2022-05-12

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Akten
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Dnr 2020-000288

Integration och arbete - ett Leaderprojekt
Sammanfattning av ärendet
Sedan 2017 har Munkedals kommun deltagit i integrationsprojektet Steget
före. Projektet har bedrivits av Leader Framtidsbygder och varit finansierat av
Leader/Socialfonden. I projektet har man tagit fram arbetsmetoder för att öka
inkluderingen, integrationen och sysselsättningen bland utrikes födda.
Projektet har arbetat för att matcha individer mot den lokala
arbetsmarknaden men även arbetat med andra aspekter av integration som
tex svensk kultur, barn och skola i Sverige och vad som krävs för att bli
anställningsbar.
Munkedals kommun har haft stort stöd av projektet och haft aktiv hjälp på
plats på kommunens Jobbcentrum, något som bidragit till att flera deltagare
gjort stegförflyttningar mot arbete och även kommit i arbete eller praktik.
Projektet Integration för lokal utveckling syftar till att, genom samverkan,
erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete, ta fram en konkret
arbetsmodell för en gemensam integrationsresurs. Munkedals kommun står,
liksom övriga kommuner i landet, inför stora utmaningar när det gäller brist
på arbetskraft parallellt med att utrikes födda har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Samtidigt måste kommunen arbeta aktivt, med många insatser, för att
minska bidragsberoendet och öka inkluderingen i samhället.
Målet med projektet är att deltagande kommuner, tre år efter projektets
genomförande, skall ha en arbetslöshet bland utrikes födda som är under
rikssnittet (jämfört med idag då det är över rikssnittet).
Målgruppen är primärt nyanlända/utrikesfödda, närings- och föreningsliv och
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-27

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun skall delta i Leaderprojektet Integration för lokal utveckling 2022-2023.

Yrkande
Christoffer Rungberg (M), Rolf Jacobsson (KD), Louise Skaarnes (SD):
Bifall till förvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals kommun skall delta i Leaderprojektet Integration för lokal utveckling 2022–2023.

Beslutet skickas till
Avdelningschef IFO, för vidare hantering.
Kommundirektör, för kännedom.
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Dnr 2022-000001

Delårsrapport Jan-April kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för kommunstyrelsen visar på ett underskott om 1,5 mnkr.
Underskottet kan till stor del hänföras till kostnader för översiktsplanen 2040.
Kommunstyrelsen har överfört resultat från tidigare år till eget kapital för att
klara kostnaderna för översiktsplanen. Det egna kapitalet uppgår till drygt 1,5
mnkr. En stor del av detta kommer nu tas i anspråk.
Måluppfyllelsen i bedömningen för helåret är bra.
Vad gäller investeringar kommer inte alla anslag förbrukas. Bedömningen i
prognosen är att 2,6 mnkr av 4,9 mnkr kommer förbrukas. Anslag finns kvar
för HR/lönesystem och digitalisering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport april 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande
perioden januari-april 2022.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande
perioden januari-april 2022.

Beslutet skickas till
Ekonomichef, förkännedom
Kommundirektör, för kännedom
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Dnr 2022-000002

Budget 2023, plan 2024-2025 för
kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens budget utgår från den tilldelade preliminära budgetramen.
Kommunstyrelsen kommer bli kompenserad för indexuppräkningar,
löneökningar och för genomförda investeringar inom godkänd ram.
Riktade utökningar som ingår i den preliminära ramen är:
- Utökat anslag för arbetet med översiktsplan 2040 med 1 mnkr
- Utökat anslag för nytt HR-/Lönesystem med 0,6 mnkr
I budgetförslaget finns även med ett anslag för heltidsresan på 0,4 mnkr. Det
är en omfördelning från Välfärdsnämnden. HR avdelning ska ansvara för en
uppstart av ett projekt gällande heltidsresan.
Förslaget till investeringsbudget uppgår till 3,9 mnkr. De stora anslagen är
knutna till ett Nytt HR/lönesystem 2mnkr, Digitalisering 1 mnkr.
Ett förslag till verksamhetsmål har arbetats fram i dialog med
kommunstyrelsen och dessa har inkluderats i förslaget. Mått finns kopplade
till målen. Följande verksamhetsmål gäller 2023 enligt nedan
- Munkedals kommun ska rusta för samhällssäkerhet, attraktivitet och service
- Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning
- Invånarnas upplevda känsla av trygghet på offentliga platser ska vara hög,
Nytt mål
- God tillgänglighet, service och bemötande
- Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, Nytt mål
- Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka
- Munkedal ska minska sitt fossila beroende, Nytt mål

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31
KS budgetskrivelse 2023 plan 2024-2025

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023
plan 2024–2025.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023
plan 2024–2025.

Reservation/Protokollsanteckning
S-gruppen deltar ej i beslut, Liza Kettil, Jenny Jansson och Pia Hässlebräcke.

Beslutet skickas till
Kommundirektören, för kännedom.
Ekonomiavdelningen, för hantering.
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Dnr 2022-000146

Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) införandet av språktest vid anställning av
vårdpersonal
Sammanfattning av ärendet
Rolf Jacobsson (KD) har inkommit med ett initiativärende gällande att
språktest ska införas vid anställning av vårdpersonal inom äldreomsorgen
enligt det som beslutades i samband med budget för 2022.
Vid tillsättning av tillsvidaretjänster för undersköterskor anställs i dagsläget
endast personer med undersköterskeutbildning och godkända betyg i svenska
samt samhällskunskap. När vikariat eller timanställning tillsätts, får den
sökande svara på frågor skriftligt. Resultatet används i syfte att enhetschefen
kan göra en första bedömning om den sökande har tillräckliga
språkkunskaper. Enhetschefen kan också få en första uppfattning om den
sökande kommer att kunna dokumentera och rapportera skriftligt.
Den sökande svarar på frågor skriftligt sedan sker en muntlig intervju och
med den samlade informationen kan enhetschefen göra bedömningen om det
är aktuellt att boka den sökande för introduktion i verksamheten. I dagsläget
använder avdelning vård och omsorg detta dokument som man arbetat fram
utifrån närliggande kommuners liknande dokument. Detta är ett stöd för
enhetscheferna vid anställningsförfarandet för att avgöra den sökandes
möjligheter att vara anställningsbar för verksamheten.
I höst startar utbildning av språkombud inom vård och omsorg samt stöd i
Munkedals kommun. Regeringen gav i april i år Socialstyrelsen i uppdrag att
ta fram ett nytt stöd för språkbedömning. Med detta ska verksamheter inom
äldreomsorgen kunna genomföra formella språktester för anställda.
Socialstyrelsen ska redovisa språkbedömningsstödet i februari nästa år.
Förvaltningen bevakar detta arbete från Socialstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31
Beslut KS 2022-05-16 § 102 - Initiativärende från Rolf Jacobsson - införandet
av språktest vid anställning av vårdpersonal

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är besvarat
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Yrkande
Rolf Jacobsson (KD) återremissyrkande:
Ärendet återremitteras då det inte har behandlats utifrån uppdraget.
Mathias Johansson (SD), Thomas Högberg (L):
Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet
idag.
Omröstning begärd och ska verkställas.
Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja-röst: Avgöra ärendet idag
Nej-röst: återremittera ärendet
Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Omröstningsresultat
Ledamöter
Thomas Högberg (L)
Liza Kettil (S)
Jan Hognert (M)
Louise Skaarnes (SD)
Jan Petersson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Sten-Ove Niklasson (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)
Christoffer Rungberg (M)
ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Nej
Ja
Ja: 10

Nej: 1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är besvarat

Reservation/Protokollsanteckning
Reservation från Rolf Jacobsson (KD)

Avstår

Avstår: 0
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15

Kommunstyrelsen

§ 111

13 juni 2022

Dnr 2022-000005

Anmälan om delegationsbeslut 2022
Sammanfattning av ärendet
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning
2019-01-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2022-05-01 – 2022-05-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-01
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2022-05-01 -- 2022-05-31.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.

Beslutet skickas till
Akten
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Dnr 2022-000152

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-01
Näringslivsstrategi 2022-2030

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

Yrkande
Carina Thorstensson (C) återremissyrkande:
Förenkla till en övergripande strategi och istället utveckla en handlingsplan så
att den hålls aktuell varje år.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi 2022 - 2030.
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Dnr 2022-000160

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-27
Munkedals Bredbandsstrategi 2022 2025

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bredbandsstrategi 2022 - 2025.
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Dnr 2022-000013

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-30

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

Yrkande
Rolf Jacobsson (KD) yrkar:
Att höja avgiften till 0,5 procent.
Jan Hognert (M)
Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf Jacobssons
(KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2023.

Reservation/Protokollsanteckning
Reservation från Rolf Jacobsson (KD).

13 juni 2022

21

Kommunstyrelsen

§ 115

13 juni 2022

Dnr 2022-000162

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport jan-apr 2022

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

Yrkande
Jan Hognert (M)
Bifall till förvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

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

Reservation/Protokollsanteckning
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslut.
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Dnr 2021-000195

Mål och resursplan (MRP), budget 2023, plan
2024–2025 Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och Sverigedemokraternas
prioriteringar i budget 2023 och planperioden 2024-2025 utifrån givna
förutsättningar av fullmäktiges beslutade mål.
Förutsättningar 2023
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 580 invånare.
1. Årets resultat
* skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.
2. Investeringsmål
* självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 %
3. Skuldsättning
* under 2023 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas till
* att amortera på låneskulden.
Skattesats
I budgetförslaget för 2023 föreslås en oförändrad skattesats om 23,38.
Skatter och bidrag
Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i
föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I
reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv.
Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.
Invånarantalet i Munkedal bedöms uppgå till 10 580 inför budget 2023 vilket
är en minskning med 50 invånare jämfört med budget 2022. I april 2022 låg
invånarantalet på 10 577. Under 2023 ökar intäkterna med totalt 30,2 mnkr.
Budgeterat resultat 2 %
Budgeterat resultat är 15,6 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och
generella statsbidrag.
Centrala avsättningar
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras även för
året. Avsättning görs även till volymbufferten för att kompensera nämnderna
vid demografiska förändringar.
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Budgetramar till nämnderna
Ekonomiska ramar nämnder
Med utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt antagna mål och
tidigare beslut, beräknas ramar fram. Efter årets avsättningar har nämnderna
fått förslag på preliminära ramar.
Nämnderna har under maj månad konsekvensbeskrivit föreslagna ramar och
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med äskanden på 0,7 mnkr.
Fördelat på 0,5 mnkr för en ny MEX-tjänst samt 0,2 mnkr för frukt. Äskanden
utöver den preliminärt tilldelade ramen har inte kunnat tillgodoses i
kommunens budget för 2023.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att minska anslaget för
Medborgarbudget med 150 tkr. I förslag till Mål- och resursplan 2023 är
anslaget för Medborgarbudget oförändrat om 250 tkr.
För budget 2023 minskas ramen totalt med 3 mnkr för nämnderna.
Investeringar
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2023
uppgår till 97,5 mnkr, varav 47,3 mnkr klassas som reinvestering. Det
innebär en planerad självfinansiering av reinvesteringar om 108 procent. För
att nå det finansiella målet för planperioden 2020-2023, att självfinansiering
av reinvesteringar minst ska uppgå till 100 procent, måste utfallet ligga på
108 procent. För perioden 2023–2025 är planen en investeringsutgift om 456
mnkr.
Målsättningar verksamhet
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.
Inriktningsmålen för planeringsperioden är:
1.
2.
3.
4.

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

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för 2023 utifrån
kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål vilket redovisas i budgeten.

Beslutsunderlag
Tjänsteanteckningar 2022-06-03
Mål och Resursplan (MRP) budget 2023 plan 2024-2025
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2023,
med plan för 2024–2025 enligt förslaget:
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 23,38 kr
enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt förslaget
till budget 2023
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2023 till 97,5
mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i Mål och resursplan.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för
investeringar under 2023 på 46 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån,
det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar till
12,4 mnkr år 2023.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på
1,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på
2,8 mnkr i Budget 2023 utifrån från samverkande kommunernas förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på
3,6 mnkr i Budget 2023.

Yrkande
Christoffer Rungberg (M), Louise Skaarnes Hognert (SD), Jan Hognert (M):
Bifall till förvaltningens förslag.

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

Reservation/Protokollsanteckning
S-gruppen deltar ej i beslut, Liza Kettil, Sten-Ove Niklasson och Jenny
Jansson
C: Carina Thorstensson deltar ej i beslut.
KD: Rolf Jacobsson deltar ej i beslut.
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Dnr 2022-000156

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-25
Riktlinje - För att förebygga och hantera hat, hot och våld mot
förtroendevalda

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad riktlinje för att förebygga
och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.
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Dnr 2022-000158

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

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

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

Yrkande
Rolf Jacobsson (KD), Jan Hognert (M), Mathias Johansson (SD):
Bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av
dokumentet ”Regler för färdtjänst i Munkedals kommun” och att de nya
reglerna ska gälla från och med 2022-08-01.
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Dnr 2022-000165

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31
Förslag på revidering av Reglemente för kommunfullmäktiges beredning för
fullmäktiges arbetsformer

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera Beredningen för fullmäktiges
arbetsformer enligt bifogat förslag i syfte att beredningen ska vara verksam
till 2022-12-31.
Kommunfullmäktige ger Beredningen för fullmäktiges arbetsformer i uppdrag
att se över kommunfullmäktiges arbetsordning och lägga fram förslag till
eventuella förändringar till kommunfullmäktige i november 2022 för beslut.
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Dnr 2022-000064

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt förslaget

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att sända den till
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer och ge beredningen i uppdrag att
se över hanteringen av motioner och medborgarförslag.
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Dnr 2022-000076

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-31.
Motion från Carina Thorstensson, Centerpartiet om kommunfullmäktiges
presidiums brister kring god sed och respekt.

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att sända den
till Beredning för fullmäktiges arbetsformer för hantering.
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Dnr 2022-000060

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

Beslutsunderlag
Förslag till beslut VFN 2022-05-19 § 39
Tjänsteskrivelse 2022-05-04
Förslag till beslut VFN 2022-05-19 § 39 - Svar på motion från Malin Svedjenäs
(V) och Ove Göransson (V) att delta i Äldreomsorgslyftet.

Välfärdsnämndens förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är
bifallen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt förslaget.
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Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.
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§ 123

Dnr 2018-0000471.4.1

Regler för arvoden och ersättningar för
förtroendevalda - arvodesbestämmelser
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har fullmäktiges uppdrag att inför ny mandatperiod se
över gällande arvodesbestämmelser. För att nuvarande fullmäktige ska hinna
fatta beslut innan det nya fullmäktige tillträder i oktober, behöver följande
tidplan följas.
Arvodesberedningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

23/5
13/6
27/6

Beslutsunderlag
Beslut KFab 2022-05-23 § 1 Översyn av arvodesreglerna

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

Yrkanden
Jan Hognert (M):
Bifall till arvodesberedningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arvodesberedningens förslag och finner att
kommunstyrelsen besluter enligt förslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under § 2 i Regler för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda:
1. Förtydliga arvode för gruppledarmöte genom att lägga med det som en
ny punkt.
2. Kommunfullmäktiges beslut om att insynsplatser i kommunstyrelsen
ska arvoderas likt övrigt mötesdeltagande och läggas med som en ny
punkt.
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Dnr 2022-000046

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förslag då
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande är föremål för
revidering.

Yrkande
Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till medborgarförslaget.
Jan Hognert (M):
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
hänvisning till att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för närvarande
är föremål för revidering.
Louise Skaarnes (SD):
Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande och bifall till
medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jan
Hognerts (M) yrkande.

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

Reservation/protokollsanteckning
Reservation från Rolf Jacobsson (KD).
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Dnr 2019-0000511.1.6

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

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

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

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

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och
finner att kommunstyrelsen besluter enligt förslaget

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

41

Kommunstyrelsen

§ 126

13 juni 2022

Dnr 2022-000167

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning av
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och
finner att kommunstyrelsen besluter enligt förslaget

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