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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 28 oktober 
2019 kl 17:00-20:05. 
 Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande §§ 105-122 
Ulla Gustafsson (M), Ordförande §§ 123-126 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Jan Petersson (SD) för Christer Börjesson (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Henrik Palm (M) för Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Linda Wighed (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Glenn Hammarström (M) för Johnny Ernflykt (M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) 
Liza Kettil (S) 
Jenny Jansson (S) för Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Tiina Hemberg (V) för Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

   
Ej tjänstgörande  

ersättare 

 

Anna Höglind (L) 
Johan Magnusson (L) 
Håkan Bergqvist (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Lovisa Svensson (C) 
Ayman Shehadeh (MP) 
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Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Justerare Karin Blomstrand (L) och Carina Thorstensson (C)  

  
Justeringens plats och 
tid Kommunhuset Forum, 2019-11-06, kl. 15:00 
 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 105-126 
 Linda Ökvist  

 Ordförande 
  

 Heikki Klaavuniemi (SD) Ordförande 
§§ 105-122 

 

   
   
 Ulla Gustafsson (M) Ordförande  

§§ 123-126 
 

 Justerare 
  

 Karin Blomstrand (L)  
   
   
 Carina Thorstensson (C)  
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§ 105 Dnr 2019-000217 

Interpellation från Regina Johansson (S) till Välfärdsnämndens 
ordförande Johnny Ernflykt (M) - Vad är avsikten med de 
särskilda boendena i kommunen? Samt svar på interpellation 

Sammanfattning av ärendet 

Regina Johansson (S) inkom 2019-10-15 med interpellation ställd till 
välfärdsnämndens ordförande Johnny Ernflykt (M) om vad som är 
avsikten med de särskilda boendena i kommunen.  
 

Beslutsunderlag 

Interpellation av Regina Johansson (S)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet 
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§ 106 Dnr 72100   

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2019-10-28 

Sammanfattning av ärendet 

Carolina Gedda (SD) inkom 2019-10-03 med avsägelse gällande uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Hisham Hussein Alamro (S) inkom 2019-09-22 med avsägelse gällande 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

Fullmäktige har att begära ny sammanräkning från länsstyrelsen. 

Tony Hansson (SD) inkom 2019-10-06 med avsägelse gällande uppdrag 
som ledamot i välfärdsnämnden samt som ledamot i välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Carolina Gedda (SD) från 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Hisham Hussein Alamro (S) från 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Tony Hansson (SD) från 
uppdraget som ledamot i välfärdsnämnden.  
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§ 107 Dnr 2019-000189 

Anmälan av motion från Vänsterpartiet (V) - 6 timmars arbetsdag 
för undersköterskor inom vård och omsorg med bibehållen lön 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet har inkommit med motion gällande 6 timmars arbetsdag 
för undersköterskor inom vård och omsorg med bibehållen lön. 

Malin Svedjenäs (V) föredrar motionen.   
 

Beslutsunderlag 

Motion från Vänsterpartiet.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
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§ 108 Dnr 2019-000193 

Anmälan av motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om 
införande av ett gruppledararvode och avskaffande av 
oppositionsråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Joachim Isenheim (MP) har inkommit med en motion om att 
kommunfullmäktige ska införa ett gruppledararvode motsvarande 6 
procent av kommunalrådets månadsarvode. Vidare föreslås att rollen 
som oppositionsråd avskaffas och att andra vice ordförande arvoderas 
efter samma princip som i andra nämnder.  

Hans-Joachim Isenheim (MP) föredrar motionen.  
 

Beslutsunderlag 

 Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP)    

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 109 Dnr 2019-000211 

Anmälan av motion från Karin Blomstrand (L) om flexibilitet i 
detaljplanarbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Blomstrand (L) har inkommit med motion om flexibilitet i 
detaljplaner.  

Karin Blomstrand (L) föredrar motionen.  
 

Beslutsunderlag 

Motion från Karin Blomstrand (L)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  
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§ 110 Dnr 2019-000212 

Anmälan av motion från Fredrik Olsson (KD) om öppen 
redovisning av kommunala engagemang i föreningar, styrelser, 
bolag och intresseorganisationer. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om att ledamöter öppet 
ska redovisa sitt engagemang i företag, styrelser, bolag och 
intresseorganisationer. 

Fredrik Olsson (KD) föredrar motionen.  
 

Beslutsunderlag 

Motion från Fredrik Olsson (KD)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
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§ 111 Dnr 2019-000205 

Sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen 
utgår från kommunens budgetprocess. Hänsyn har även tagits till 
regionfullmäktiges sammanträdesplanering enligt beslut 2019-06-10, § 
140. 

Kommunstyrelsen: 
Måndagen den 20 januari. 
Måndagen den 10 februari. 
Måndagen den 9 mars. 
Tisdagen den 14 april. 
Måndagen den 11 maj. 
Måndagen den 15 juni. 
Måndagen den 14 september. 
Måndagen den 12 oktober. 
Måndagen den 9 november. 
Måndagen den 14 december. 
 

Kommunfullmäktige: 
Måndagen den 24 februari. 
Måndagen den 23 mars. 
Måndagen den 27 april. 
Måndagen den 25 maj. 
Måndagen den 29 juni. 
Måndagen den 28 september. 
Måndagen den 26 oktober. 
Måndagen den 23 november.    
 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-14 § 133 
Tjänsteskrivelse 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige.      

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 111 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige.    

 
Expedieras 

Nämndsekreterare 
Kommunsekreterare 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112 Dnr 2019-000119 

Delårsbokslut augusti 2019 för Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedals kommun redovisar ett resultat på 20,7 mnkr för perioden 
januari-augusti 2019. Helårsprognosen för kommunen 2019 uppgår till 
17,9 mnkr vilket är 4,6 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 
13,3 mnkr.  

Drift 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -20,8 mnkr vilket är 
en försämring med 6,8 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i 
april. Anledningen till den försämrade prognosen är att barn- och 
utbildningsnämnden befarade underskott ökat med 5,8 mnkr till -7,0 
mnkr. Välfärdsnämnden svarar dock för den största avvikelsen med ett 
prognostiserat underskottet på -13,7 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 18,9 mnkr. Anslaget 
till kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme för volymförändringar 
och ökade kapitalkostnader beräknas ha ett överskott om 10,3 mnkr 
tillsammans. Vinst vid fastighetsförsäljning beräknas ge ett överskott på 
5,6 mnkr medan det för övriga gemensamma poster beräknas ett 
överskott på 3,0 mnkr. 

Skatteprognosen för 2019 är positiv och visar på ett överskott på 5,4 
mnkr. 

Balansräkningen har förstärkts under perioden. Kommunens likviditet i 
delårsbokslutet uppgår till 116,7 procent, en klar ökning från 
årsbokslutets 104,6 procent. Kommunens soliditet är vid delåret 44,7 
procent, en ökning från årsbokslutets 43,9 procent. Ökningen beror på 
periodens resultat. 

Investeringar 
Under perioden januari-augusti har det investerats för 19,4 mnkr. 
Kommunens totala investeringsutgifter beräknas uppgå till 64,5 mnkr för 
hela 2019 vilket är betydligt lägre än budget som uppgår till 168,2 mnkr 
inklusive överföring från föregående års budget.  
 

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. 
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Forts § 112 

Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 

(Belopp i mnkr) 2018 2019 2019 2019 

     

Nämnd         
Kommunfullmäktige -1,0 -1,5 -1,2 -0,3 
Valnämnd -0,3 -0,1 -0,1 0,0 
Överförmyndare -0,8 -1,1 -1,1 0,0 
Revision -0,8 -0,8 -0,8 0,0 
Kommunstyrelsen -48,7 -54,4 -54,2 -0,2 
Samhällsbyggnadsnämnden -103,3 -26,7 -26,7 0,0 
Barn- och utbildningsnämnden -215,9 -277,1 -270,1 -7,0 
Välfärdsnämnden -246,9 -285,6 -271,9 -13,7 
Kultur- och fritidsnämnden -12,0 -15,0 -15,4 0,4 

Summa nämndverksamhet -629,7 -662,3 -641,5 -20,8 
      
Gemensamma kostnader och intäkter -7,0 -3,3 -22,2 18,9 

Verksamhetens nettokostnader -636,7 -665,6 -663,7 -1,9 
      
Skatteintäkter 474,0 485,1 492,9 -7,8 

Generella statsbidrag och utjämning 175,6 199,1 185,9 13,2 

Verksamhetens resultat 12,9 18,6 15,1 3,5 
      
Finansiella intäkter 4,6 4,1 3,4 0,7 

Finansiella kostnader -5,0 -4,8 -5,2 0,4 

Resultat efter finansiella poster 12,5 17,9 13,3 4,6 
      
Årets resultat 12,5 17,9 13,3 4,6 
 

    
 

Beslutsunderlag 

Föredragning av ekonomichefen. 
Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-14, § 138 
Delårsrapport jan-aug 2019 Munkedals kommun 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 112 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
Expedieras 

Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen 
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§ 113 Dnr 2019-000169  

Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedals kommun är skyldig enligt lag (2006:544) kap 2 § 1, att 
upprätta en RSA för varje ny mandatperiod, vilken ska ligga till grund för 
arbetet med krisberedskap och planering för kommunens hantering av 
extraordinära händelser. Kommunen har därav i enlighet med gällande 
lag och anslutande förordningar, upprättat en RSA för kommunen 
avseende perioden 2019–2022.Kommunen har därav i enlighet med 
gällande lag och anslutande förordningar, upprättat en RSA för 
kommunen avseende perioden 2019–2022.  

En fullständig RSA rapport ska avlämnas till länsstyrelsen senast 31 
oktober 2019. Denna nya RSA, ersätter således tidigare upprättad och 
antagen RSA.     
 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-14, § 139 
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Munkedals kommun 2019-2022 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk-och 
sårbarhetsanalys (RSA) för perioden 2019-2022.        
 
Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk-och 
sårbarhetsanalys (RSA) för perioden 2019–2022.      

 
Expedieras 

Säkerhetsstrateg 
Länsstyrelsen 
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§ 114 Dnr 2019-000201 

Webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Tillgänglighet och insyn är en viktig aspekt av demokrati. För att öka 
allmänhetens möjlighet att ta del av fullmäktiges sammanträden föreslås 
att sammanträdena webbsänds via kommunens hemsida. 
Sammanträdena sänds dels i realtid under pågående möte och dels i 
efterhand med indexerad ärendeförteckning.   i 
 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-14, § 140 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända fullmäktiges sammanträden 
under 2020. Kostnaden för webbsändningen finansieras ur "Medel till 
kommunfullmäktiges förfogande".       
 
Yrkande 

Fredrik Olsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att ”förutsatt att antal tittare kan mätas både direktsänt och i efterhand 
samt att en utvärdering görs i slutet av 2020 innan beslut tas om 
fortsättning 2021”. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Lars-Göran Sunessons (C) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
tilläggsyrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att webbsända fullmäktiges sammanträden 
under 2020 förutsatt att antal tittare kan mätas både direktsänt och i 
efterhand. Kostnaden för webbsändningen finansieras ur ”Medel till 
kommunfullmäktiges förfogande”. En utvärdering ska göras i slutet av 
2020 innan beslut tas om fortsättning 2021.     

 
Expedieras 
Administrativa chefen 
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§ 115 Dnr 2019-000122 

Äskande om utökad ram för Välfärdsnämnden 2019 samt 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden beslutade 2019-04-25 § 35 att hos 
kommunfullmäktige äska om utökad ram med anledning av ett ärende 
inom LSS verksamhet som orsakat omstruktureringar och ökade 
kostnader inom verksamheten, som inte kunnat förutses. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2019-06-24 § 73 ärendet med 
begäran om en förtydligad redovisning från nämnden av kostnader och 
konsekvenser. 

Nämnden och kommunstyrelsen har fått en presentation som förtydligar 
kostnaderna. 

Höjning av ram i budget 2019 för hemtagning och iordningsställande av 
boende LSS, andra förberedelser och insatser, 3 370 tkr. 

Minskning av ram i budget 2020 för samma ärende LSS med -864 tkr, 
totalt en nettoutökning av välfärdsnämndens ram 2 506 tkr.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-14, § 141 
Yttrande från ekonomiavdelningen 
Beslut VFN 2019-09-19 § 53 
Beslut VFN 2019-04-25 § 35 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla nämndens äskande av en utökad 
ram om 2 506 000 kr/ år i driftsbudget med start 2020. 

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

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

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla nämndens äskande av en 
tilldelning om 145 000 kr för anpassning av fastighet.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet. 
 
Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C), Liza Kettil (S): Bifall till välfärdsnämndens 
förslag till beslut. 
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Forts § 115 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstning 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut. 
Nej-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Omröstningsresultat 

Ja-röster: 16 
Nej-röster: 19 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet.   

 
Expedieras 

Välfärdsnämndens förvaltning 
Välfärdsnämnden 
Ekonomienheten 

 

 



 
KF 2019-10-28 § 115  
 
 

 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  x  
Christoffer Wallin (SD)  x  
Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Jan Petersson (SD)  x  
Tony Hansson (SD)  x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Linn Hermansson (SD)  x  
Bo Ericson (SD)  x  
Henrik Palm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Linda Wighed (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  
Ulla Gustafsson (M)  x  
Glenn Hammarström (M)  x  
Göran Nyberg (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Per-Arne Brink (S) x   
Regina Johansson (S) x   
Caritha Jacobsson (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   
Carina Thorstensson (C) x   
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Malin Svedjenäs (V) x   
Tiina Hemberg (V) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD)  x  
Resultat 16 19  
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§ 116 Dnr 2019-000202 

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

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har delgetts information om resultatet i delårsbokslutet 
per augusti 2019 som uppgår till -10 034 tkr. Främst är det hemtjänsten 
och köp av extern boendeplats inom LSS som avviker mot budget. 
Årsprognosen visar på ett negativt resultat om -13 660 tkr, varav 3 370 
tkr av underskottet avser LSS-ärende. 

Välfärdsnämnden har vid möte 2019-09-19 § 53 besvarat återremiss 
från kommunfullmäktige gällande LSS-ärendet med förtydligande 
redovisning av kostnader och konsekvenser och beslutat att hos 
fullmäktige äska om ramhöjning totalt 3 370 tkr för år 2019 samt en 
ramminskning 2020 med – 864 tkr, totalt en nettoutökning av 
välfärdsnämndens ram med 2 506 tkr. 

Med anledning av det stora underskottet enligt prognos i delårsbokslut 
per augusti, framkommer det att välfärdsnämnden är i behov av utökad 
ram i driftsbudgeten för kvarstående underskott 2019 med 13 660 tkr-3 
370 tkr = 10 290 tkr, för att täcka de faktiska kostnaderna och få budget 
i balans 2019.  
 

Beslutsunderlag 

Yttrande från kommunstyrelsen 2019-10-14, § 142 
Yttrande från ekonomiavdelningen. 
Beslut VFN 2019-09-19 § 54 - Äskande 
Beslut VFN 2019-09-19 § 52 -Delårsrapport augusti 2019 
Beslut VFN 2019-09-19 § 53 -Återremiss äskande utökad ram för LSS 
Beslut VFN 2019-09-19 § 55 -Information åtgärder budget 2020 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla äskande av välfärdsnämnden om 
utökad ram 

i driftsbudget 2019 med 10 290 tkr, för att få budget i balans.   
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet. 

Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C), Liza Kettil (S), Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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Forts § 116 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstning 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Välfärdsnämndens förslag till beslut. 
Nej-röst: Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Omröstningsresultat 

Ja-röster: 15 
Nej-röster: 20 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet.  

 
Expedieras 

Välfärdsnämndens förvaltning 
Välfärdsnämnden 
Ekonomienheten 

 

 



 
KF 2019-10-28 § 116  
 
 

 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  x  
Christoffer Wallin (SD)  x  
Pontus Reuterbratt (SD)  x  
Jan Petersson (SD)  x  
Tony Hansson (SD)  x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Linn Hermansson (SD)  x  
Bo Ericson (SD)  x  
Henrik Palm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Linda Wighed (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  
Ulla Gustafsson (M)  x  
Glenn Hammarström (M)  x  
Göran Nyberg (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Per-Arne Brink (S) x   
Regina Johansson (S) x   
Caritha Jacobsson (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   
Carina Thorstensson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Malin Svedjenäs (V) x   
Tiina Hemberg (V) x   
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Heikki Klaavuniemi (SD)  x  
Resultat 15 20  
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§ 117 Dnr 2019-000146 

Äskande om utökad ram för budget 2020 från 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden begär anslag av kommunfullmäktige för att 
inrätta ny tjänst som planhandläggare, drift av offentliga toaletter som 
Kommunfullmäktige har beslutat samt anslag för att höja 
underhållsnivån av kommunala fastigheter. Konsekvensen om inte 
anslag ges innebär att tjänst inte inrättas, ingen fortsatt utbyggnad av 

offentliga toaletter och underhållsnivån kvarstår till dagens nivå. 
Utförligare konsekvensbeskrivning finns i budgethandlingen.  
 

Beslutsunderlag 

Yttrande från kommunstyrelsen 2019-10-14, § 143 
Beslut SBN 2019-05-24, § 64 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla äskande från 
samhällsbyggnadsnämnden på 700 tkr för att inrätta en ny tjänst som 
planhandläggare 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla äskande från 
samhällsbyggnadsnämnden på 100 tkr för drift av offentliga toaletter 
enligt KF-beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla äskande från 
samhällsbyggnadsnämnden på 1 600 tkr för förbättrat underhåll av 
kommunala fastigheter   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att äskandet hanteras i samband med 
beslut om Mål och resursplan Budget 2020, plan 2021 - 2022. 
 
Yrkande 

Jan Hognert (M), Liza Kettil (S), Matheus Enholm (SD), Rolf Jacobsson 
(KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 117 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att äskandet hanteras i samband med 
beslut om Mål och resursplan Budget 2020, plan 2021 – 2022. 

 
Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 118 Dnr 2019-000076 

Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2019-04-29 §35 att återemittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt förslag när 
det gäller avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att avfallsföreskrifter 
och avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare att i avvaktan på nytt beslut om 
tillämpning av avfallsföreskrifter och renhållningstaxa skall övergång till 
nytt insamlingssystem tillfälligt avbrytas och ge Rambo i uppdrag att 
ompröva de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja 4-fackskärl 
(denna del har behandlats av KF 2019-06-03 §59). 

Obebodda hus 
Förslaget har sin grund i svårigheter att få uppehåll i hämtning av 
hushållsavfall när fastigheter är obebodda eller i så dåligt skick att de 
inte kan användas som bostad. Miljöenheten och Rambo AB har lämnat 
ett yttrande över förslaget.  
Rambo har i samband med inventeringar inför nytt hämtningssystem 
funnit att ca 450 fastigheter saknar sophämtning. Bland dessa finns 
fastigheter med dispens, fastigheter som är obeboeliga eller inte nyttjas 
samt fastigheter som borde ha sophämtning. Dessa fastigheter har inte 
betalt någon renhållningsavgift. 

Bedömning 
Det är framför allt bedömningen av ”obeboelig” i §46 som väckt 
uppseende. Den bedömning som tillämpats är mer restriktiv än vad 
Kommunfullmäktige i Munkedal avsett. En möjlighet är att ta bort 
”obeboelig”, samordna §46 och 47 och trycka mer på att 
fastighetsägaren får intyga att fastigheten inte utnyttjas/bebos. 
Prövningen bör göras av Rambo som via bl a förare har goda möjligheter 
att följa upp ett beslut om uppehåll av hämtning. 

Avgifter för handläggning 
Rambo tar 200 kr per ärende för att hantera en begäran om undantag 
från föreskrifterna. Miljönämndens avgift är beroende på 
handläggningstiden. Under 2019 uttas 1010 kr per timme.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-14, § 144 
Beslut SBN 2019-09-16, § 110 
Tjänsteskrivelse; Samhällsbyggnadschef, kommundirektör, 2019-08-28 
Yttrande Rambo, 2019-05-09 
Yttrande Miljönämnden, 2019-03-23 
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Forts § 118 

Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

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

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 
 

 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 118 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Rambo AB 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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§ 119 Dnr 2019-000187 

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

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-14, § 145 
Beslut KFN 2019-09-11, § 30 
Tjänsteskrivelse 2019-08-26 
Redovisning pågående motioner och medborgarförslag 
 
Kultur- och fritidsnämndens och kommunstyrelsens förslag till 
beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 
av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.   

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 
av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.  

 
Expedieras 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 120 Dnr 2019-000191 

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

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-14, § 146 
Beslut BOUN 2019-09-17, § 43 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 
Redovisning pågående medborgarförslag och motioner 
 
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens förslag 
till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.   

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.  

 
Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 121 Dnr 2019-000203 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden 
(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till 
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte 
slutligt handlagts av fullmäktige.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-14, § 147 
Beslut VFN 2019-09-19, § 61 
Redovisning av pågående motioner 
Redovisning av pågående medborgarförslag.  
 
Välfärdsnämndens och kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 
Expedieras 

Välfärdsnämnden 
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§ 122 Dnr 2019-000001 1.1.8  

Medborgarförslag - Promenad- Motionsstigar i anslutning till 
Håby samhälle 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen sköter idag, i samarbete med Friluftsfrämjandet Munkedal 
och Sörbygdens Friluftsfrämjande, delsträckor på Bohusleden. Dessutom 
sköter man i samarbete med Munkedals Skid- och Cykelklubb elljusspår 
på Önnebacka samt tillsammans med Hedekas IF elljusspår i Hedekas. 

Hans-Erik Ringström har tagit fram ett bra underlag i samband med sitt 
medborgarförslag. Om Håby IF har intresse av att anlägga föreslagna 
stigar kan eventuellt ett avtal träffas mellan dem och kommunen för drift 
och underhåll av dessa 
 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-14, § 148 
Beslut KFN 2019-09-11, § 31 
Medborgarförslag - Promenad-Motionsstigar i anslutning till Håby 
samhälle 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 
medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 
medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.  

Förslagsställaren informeras om att området troligtvis kommer att 
detaljplaneläggas som industriområde.   
 
Yrkande 

Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Erik Ringströms 
medborgarförslag på promenad- och motionsstigar i Håby.  

Förslagsställaren informeras om att området troligtvis kommer att 
detaljplaneläggas som industriområde.  
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Forts § 122 

 
Expedieras 

Hans-Erik Ringström 
Akten 
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§ 123 Dnr 2018-000564 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att ge ledningen inom Barn- och 
utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 
implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 
Dunedinstudien. 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Munkedals kommun utgår i sitt 
arbete på förskolor och skolor från Skolverkets styrdokument, 
förordningar och allmänna råd. 

Det har hittills inte utfärdats några rekommendationer från Skolverket 
att tillämpa metoder grundade från Dunedinstudien. 

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten 
och de uppdrag myndigheten får från regeringen bland annat via det 
årliga regleringsbrevet. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med 
ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få 
en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Det är 
Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till 
skollagen, förordningar och föreskrifter.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-14, § 149 
Beslut KFN 2019-09-17, § 46 
 
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens förslag 
till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen   
 
Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD), Hans-Joachim Isenheim (MP), Rolf Jacobsson 
(KD): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Karin Blomstrand (L), Göran Nyberg (L), Tiina Hemberg (V): Avslag. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut och Karin Blomstrand (L) med fleras avslagsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens 
förslag. 
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Forts § 123 

 
Omröstning 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag 
Nej-röst: Avslag. 

 
Omröstningsresultat 

Ja-röster: 24 
Nej-röster: 11 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen 

 

Reservation 

Karin Blomstrand (L) för gruppen 
Tiina Hemberg (V) för gruppen. 

 
Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden 
Rolf Jacobsson (KD) 
Akten 

 

 



 
KF 2019-10-28 § 123  
 
 

 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Jan Petersson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) x   
Bo Ericson (SD) x   
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
Henrik Palm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Linda Wighed (M)  x  
Martin Svenberg Rödin (M)  x  
Glenn Hammarström (M)  x  
Göran Nyberg (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Maria Sundell (S) x   
Per-Arne Brink (S) x   
Regina Johansson (S) x   
Caritha Jacobsson (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Leif Karlsson (S) x   
Christer Nilsson (C) x   
Karl-Anders Andersson (C) x   
Lars-Göran Sunesson (C) x   
Carina Thorstensson (C) x   
Fredrik Olsson (KD) x   
Rolf Jacobsson (KD) x   
Malin Svedjenäs (V)  x  
Tiina Hemberg (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim (MP) x   
Ulla Gustafsson (M)  x  
Resultat 24 11  
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§ 124 Dnr 2019-000048 

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslår Kristdemokraterna följande: 
Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
genomföra kurser i bedömning och betygsättning på alla kommunens 
skolor. 
Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
höja skolornas inriktningsmål från nuvarande 67% till ett mål värt 
namnet. 
Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att 
kräva att kommunens skolor ska följa Skolverkets krav att de nationella 
proven särskilt ska beaktas vid betygssättningen. 
 
1. Genomförda och pågående aktiviteter inom barn-och 
utbildningsförvaltningen: 
Samrättning av nationella prov 
I bl.a. V8 -nätverken diskuteras betygskriterier 
Anna Karlefjärd som är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och 
forskar inom rektorsutbildningen, har utbildat lärarna på 
Kungsmarksskolan i betyg och bedömning samt i systematiskt 
kvalitetsarbete. 
Ämnesträffar på studiedagarna där betyg och bedömning varit ett tema 
Webbaserad kurs med Kristian Lundahl 
Pedagogerna genomför allteftersom Skolverkets webbaserade kurser i 
betyg och bedömning 
Diskussioner pågår utifrån nya allmänna råd 
En långsiktig strategi för ökade skolresultat kommer att tas fram utifrån 
analys av det systematiska kvalitetsarbetet. Det arbetet måste få vara 
just långsiktigt då kunskaper grundläggs från tidig ålder och stora, 
ihållande och ökade effekter därför inte visar sig på kort sikt. 
 
2. Kommunens åttonde inriktningsmål lyder: Alla i arbetsför ålder ska 
vara anställningsbara i vår kommun. 
Barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsmål lyder: Alla elever ska 
efter gymnasiet vara anställningsbara. 
Mot detta mål ska följande minst vara uppnått under 2019: 
Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens 
aktivitetsansvar till 77 
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 70% 
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 67% 
Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 77% 
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Forts § 124 
 
Naturligtvis ska det yttersta målet vara 100% men i relation till 
föregående års resultat är det viktigt att sätta en rimlig målsättning inför 
varje nytt år. 
 
Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 
15/16  53% 
16/17  57% 
17/18  55% 
18/19  61% 
 
Andel som har gymnasiebehörighet 
15/16  65% 
16/17  69% 
17/18  76% 
18/19  71% 
 
Under 2019 pågår en målprocess utifrån att Kommunfullmäktige har 
fastställt fyra nya inriktningsmål. Nämnderna tar sedan fram max två 
verksamhetsmål per inriktningsmål. Därefter ska verksamheterna skriva 
fram verksamhetsplaner med mätbara aktiviteter. 
 
3. Skolorna följer Skolverkets krav att de nationella proven särskilt ska 
beaktas vid betygssättningen.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut kommunstyrelsen 2019-10-14, § 150 
Beslut BOUN 2019-09-17, § 47. 
Motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i bedömning och 
betygsättning för kommunens skolor.  
 
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens förslag 
till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.   

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

 
Expedieras 

Fredrik Olsson (KD) 
Akten 
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§ 125 Dnr 72055   

Val till kommunala förtroendemannauppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Carolina Gedda (SD) inkom 2019-10-03 med avsägelse gällande uppdrag 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Hisham Hussein Alamro (S) inkom 2019-09-22 med avsägelse gällande 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Fullmäktige har att begära ny sammanräkning från länsstyrelsen. 
 
Tony Hansson (SD) inkom 2019-10-06 med avsägelse gällande uppdrag 
som ledamot i välfärdsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-10-17, § 9 
 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Hisham Hussein Alamro (S) välja 
Erik Färg (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Hisham Hussein Alamro (S) begära 
ny sammanräkning från Länsstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Tony Hansson (SD) välja Mathias 
Johansson (SD) som ny ledamot i Välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Terje Skaarnes (SD) som ersättare till Välfärdsnämnden. 
   
 
Yrkande 

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

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 125 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Carolina Gedda (SD) välja Terje 
Skaarnes (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Hisham Hussein Alamro (S) välja 
Erik Färg (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Hisham Hussein Alamro (S) begära 
ny sammanräkning från Länsstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Tony Hansson (SD) välja Mathias 
Johansson (SD) som ny ledamot i Välfärdsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Mathias Johansson (SD) välja 
Terje Skaarnes (SD) som ersättare till Välfärdsnämnden. 
 

 
Expedieras 

Respektive vald 
Länsstyrelsen för sammanräkning 
Nämndsekreterare för kultur- och fritidsnämnden 
Nämndsekreterare för Välfärdsnämnden. 
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§ 126 Dnr 72056   

Val till uppdrag med mandatperiod omfattande ett år 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att förrätta val till uppdrag med mandatperiod 
ett år. 
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskan årsstämma 
beslutade 2016-06-30, § 13 att styrelsen ska bestå av 5 st ledamöter 
och 5 st suppleanter. Munkedals kommun utser 4 ledamöter och 4 
suppleanter. Stämman utser 1 ledamot och 1 suppleant. 
 
Vid val av ledamöter och ersättare 2018-12-31, § 129 valde 
kommunfullmäktige enbart 3 ledamöter och 3 suppleanter för uppdraget. 
 
Kommunfullmäktige har att förrätta val gällande 1 ledamot och 1 
suppleant för Riks-byggens kooperativa hyresgästförening Grönskans 
styrelse för perioden fram till och med 2020-12-31. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberedning 2019-10-17, § 10 
 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja, på bifogade sidor förtecknade 
personer, till angivna uppdrag för mandatperioden 2020-01-01 - 2020-
12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja ledamot till Riksbyggens 
kooperativa hyresgästförening Grönskans styrelse fram till och med 
2020-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja ersättare till Riksbyggens 
kooperativa hyresgästförening Grönskans styrelse fram till och med 
2020-12-31. 
 
Yrkande 

Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag samt att som 
ledamot till Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskans 
styrelse välja Göran Nyberg (L) och som ersättare till Riksbyggens 
kooperativa hyresgästförening Grönskans styrelse välja Leif Karlsson (S). 
 
Christoffer Wallin (SD): Mathias Johansson (SD) som ledamot till 
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskans styrelse 
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Forts § 126 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag gällande val av 
angivna uppdrag för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks (S) förslag om att välja 
Göran Nyberg (L) som ledamot till Riksbyggens kooperativa 
hyresgästförening Grönskans styrelse och Christoffer Wallins (SD) 
yrkande om att välja Mathias Johansson (SD) som ledamot till 
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskans styrelse och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Christoffer Wallins (SD) 
förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. Då det är personval gäller sluten 
omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. 
 
Biträdande valförrättare 
Karin Blomstrand (L) och Carina Thorstensson (C) biträder ordförande 
som valförrättare. 

Omröstning 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar. Antalet angivna röster är 
35. 
Omröstningsresultat 

De angivna rösterna granskas. 8 röster är blanka och därmed ogiltiga. 
 
Göran Nyberg (L): 12 röster 
Mathias Johansson (SD): 15 röster 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Per-Arne Brinks (S) förslag om att välja 
Leif Karlsson (S) som ersättare till Riksbyggens kooperativa 
hyresgästförening Grönskans styrelse och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja, på bifogade sidor förtecknade 
personer, till angivna uppdrag för mandatperioden 2020-01-01 – 2020-
12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Mathias Johansson (SD) som 
ledamot till Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskans 
styrelse fram till och med 2020-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Karlsson (S) som ersättare till 
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Grönskans styrelse fram till 
och med 2020-12-31. 
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Forts § 126 
 
Expedieras 

Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 

 

 



Start Slut Organisation Ledamot Ersättare

2019-01-01 2019-12-31 Dingle Industrilokaler AB, styrelse
Lars Östman (M)     
Christer Börjesson (SD) 
Per-Arne Brink (S)

Henrik Palm (M)          
Terje Skaarnes (SD)       
Leif Svensson (C)

2019-01-01 2019-12-31 Netwest AB ombud till bolagsstämma Jan Hognert (M) Liza Kettil (S)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen Håby dispensärs barnkolonifond, revisor Claes Hedlund (C) Bertil Schewenius (M)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen H D Magnussons donationsfond, revisor Claes Hedlund (C) Håkan Skenhede (SD)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen J V Thuressons donationsfond, revisor Claes Hedlund (C) Per-Göran Ekeroos (L)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen Melchersons donationsfond, revisor Johan Nilsson (S) Håkan Skenhede (SD)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen Viktor Magnussons premiefond, revisor Claes Hedlund (C) Per-Göran Ekeroos (L)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen Sofia Jansdotters donationsfond, revisor Claes Hedlund (C) Bertil Schewenius (M)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen Fosserska vägfonden, revisor Johan Nilsson (S) Bertil Schewenius (M)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen fd Bärfendals kommuns samfond inom skolområdet, revisor Johan Nilsson (S) Håkan Skenhede (SD)
2019-01-01 2019-12-31 Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Grönskan, revisor Johan Nilsson (S) Håkan Skenhede (SD)
2019-01-01 2019-12-31 Stiftelsen fd Munkedals kommuns sociala samfond, revisor Claes Hedlund (C) Per-Göran Ekeroos (L)


