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§ 152 Dnr 2019-000240  

 
Samverkansöverenskommelse Sotenäs, Munkedal och 
Lysekils kommuner avseende gemensam 
miljöorganisation 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansöverenskommelsen är en revidering och anpassning till den 
gemensamma miljöorganisationen inom SML som har erhållit ett nytt 
uppdrag. Under föregående mandatperioden omfattade miljönämndens 
ansvar även det miljöstrategiska arbetet. Från och med 2019-01-01 är 
ansvaret för det miljöstrategiska ansvaret ett ansvar för respektive 
kommunstyrelse. 
  
I samband med revideringen föreslås även en förändring av 
kostnadsfördelningen mellan de tre kommunerna. Tidigare har 
kostnaderna fördelats utifrån en fast andelsfördelning. För Munkedals del 
33.5%. Den nya fördelningen föreslås baseras på befolkning vilket 
innebär att Munkedal för en lägre kostnad på totalt 119.0 tkr.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samverkansöverenskommelse 
Kostnadsfördelning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för sin del anta styrdokumentet för 
Samverkansöverenskommelse Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner avseende gemensam miljöorganisation.      
 
Yrkande 
M-gruppen och Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag med 
ändringen att stycket om enhetliga taxor i de tre kommunerna i SML bör 
ändras så att det framgår att kommunfullmäktige i respektive kommun 
har full frihet att besluta om egna taxor. 
 
SD-gruppen: Texten i paragraf 6 stryks då kommunfullmäktige 
fastställer egna taxor. 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall M-gruppen med fleras 
yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och SD-
gruppens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt M-
gruppen med fleras yrkande. 
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Forts § 152 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efter det att stycket om enhetliga taxor i 
de tre kommunerna i SML ändras så att det framgår att 
kommunfullmäktige i respektive kommun har full frihet att besluta om 
egna taxor, för sin del anta styrdokumentet för 
Samverkansöverenskommelse Sotenäs, Munkedals och Lysekils 
kommuner avseende gemensam miljöorganisation.    
 
 
Beslutet skickas till 
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Kommundirektör Munkedals kommun 
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§ 153 Dnr 2019-000218  

 
Yttrande över Handlingsprogram enligt lag (SFS 
2003:778) om skydd mot olyckor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en begäran från Räddningstjänst Mitt Bohuslän om att 
kommunen ska yttra sig om en remiss på handlingsprogrammet för 
perioden 2020–2023 enligt Lagen om skydd mot olyckor.  
 
Handlingsprogrammet som Remissen berör, är utformat på sådant sätt 
som LAG (2003:778) erfordrar (se främst kap 3). Härutöver förefaller 
samtliga mål som anges och den riskbild som beskrivs vara helt i linje 
med gällande statistik (Se databasen IDA, hos MSB). Det remitterade 
underlaget till Handlingsprogram bör därmed godkännas.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (2003:778).      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Handlingsprogram enligt Lagen 
om skydd mot olyckor (2003:778).    
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrategen 
Slutarkiv 
 



 
                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 154 Dnr 2019-000230  

 
Övningsplan för krisberedskap 2019-2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun är skyldig enligt Lag (2006:544) att ha en 
övningsplan. Övningsplanen är primärt inriktad mot tabeltop övningar 
och s.k. spelövningar.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Övningsplan 2019-2022  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Övningsplan för Munkedals kommun.       
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Övningsplan för Munkedals kommun.     
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kommunledningsgruppen 
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§ 155 Dnr 2019-000231  

 
Riktlinjer för kontinuitetsplanering Munkedals 
kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kontinuitetshantering/kontinuitetsplanering är ett systematiskt 
arbetssätt för att identifiera vilka processer och/eller aktiviteter som är 
kritiska i en organisation och som krävs för att upprätthålla en 
fungerande verksamhet oavsett händelse. Resultatet av arbetssättet kan 
användas i all planering för civilförsvar och extraordinära händelser, 
säkerhetsskydd samt annat arbete inom säkerhetsområdet.  
 
Dessa riktlinjer är framtagen för att vara ett stöd till den policy om 
kontinuitetshantering som riktlinjerna är kopplade mot.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kontinuitetsplanering 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för kontinuitetshantering      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för kontinuitetshantering    
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kommunledningsgruppen 
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§ 156 Dnr 2019-000229  

 
Riktlinjer för risk- och sårbarhetsprocess för 
Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig en LAG (2006:544) att genomföra en Risk-och 
sårbarhetsanalys (RSA) varje ny mandat period, vilken ska ligga till 
grund för kommunens arbete med krisberedskap. För att kvalitetssäkra 
RSA-processen och leva upp till de mål som kommunen har med RSA, är 
det nödvändigt att kommunen fastslår riktlinjer för hur en RSA ska 
utföras.  
 
Kommunen föreslås således att alltid nyttja modellen som kallas för 
FORSA och som är av utvecklad (FOI). Modellen bygger på ett 
strukturerat arbetssätt och metodik och kompletterar arbetssättet med 
kontinuitetshantering.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för RSA-process 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen "RSA-process Munkedals 
kommun"      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen ”RSA-process Munkedals 
kommun”    
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kommunledningsgruppen 
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§ 157 Dnr 2019-000228  

 
Plan för Munkedals kommuns arbete med 
krisberedskap 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig enligt Lag (2006:544) att ha en plan för hur 
arbetet med krisberedskap och höjd beredskap ska utföras i kommunen.  
 
Planen beskriver vilka krav som finns och vilka lösningar som planeras 
att utföras under mandatperioden.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för arbete med krisberedskap 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta planen för kommunens arbete med 
krisberedskap.       
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta planen för kommunens arbete med 
krisberedskap.     
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kommunledningsgruppen 
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§ 158 Dnr 2019-000227  

 
Krisledningsplan Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig enligt LAG (2006:544) att ha en plan för hur man 
ska hantera extraordinära händelser och hur man ska vara organiserad. 
Härav har en krisledningsplan tagits fram.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Krisledningsplan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Krisledningsplanen      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Krisledningsplanen    
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kommunledningsgruppen 
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§ 159 Dnr 2019-000021  

 
Arbetsformer för budgetberedningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-11, § 21 att inrätta en 
budgetberedning med uppdrag att bereda kommunens Mål- och 
resursplan samt lämna förslag till beslut till kommunstyrelsen inför 
beredning till fullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att 
budgetberedningen skulle bestå av en ledamot från varje parti som finns 
representerade i kommunstyrelsen.  
 
Efter en tids arbete med budgetberedningen anser inte 
kommunstyrelsens presidium att beredningsarbetet varit effektivt. Ett 
förslag föreligger om att minska antalet ledamöter i beredningen för att 
göra arbetet mer effektivt. 
 
Gruppledarna kommer att bjudas in för regelbundna informationsmöten.    
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium.    
 
Presidiets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen ska bestå av fyra 
ledamöter varav tre ledamöter är kommunstyrelsens presidium. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att välja en ledamot i budgetberedningen 
utöver kommunstyrelsens presidium.      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L) och SD-gruppen: Bifall till presidiets 
förslag till beslut. Nominerar Christoffer Wallin (SD) som ledamot i 
budgetberedningen. 
 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Bifall till presidiets förslag till 
beslut. Nominerar Carina Thorstensson (C) som ledamot i 
budgetberedningen. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Avslag på presidiets förslag. Budgetberedningen 
ska bestå av en ledamot från varje parti som finns representerat i 
kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och Rolf 
Jacobssons (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt M-gruppen med fleras yrkande. 
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Forts § 159 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: M-gruppen med fleras yrkande. 
Nej-röst: Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Christoffer Rungberg (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Louise Skaarnes (SD) x   
Liza Kettil (S) x   
Pia Hässlebräcke (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Carina Thorstensson (C) x   
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Resultat 10 1  

 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i personvalet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande om att 
välja Christoffer Wallin (SD) som ledamot till budgetberedningen och S-
gruppen med fleras yrkande om att välja Carina Thorstensson (C) som 
ledamot i budgetberedningen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att välja Christoffer Wallin (SD) som ledamot i budgetberedningen. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och genomförs. Då det är personval gäller sluten 
omröstning enligt KL 5 kap. 54 §. 
 
Jenny Jansson (S) biträder ordförande som valförrättare. 
 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar. Antalet angivna röster är 
10. 
 
Omröstningsresultat 
De angivna rösterna granskas. Samtliga angivna röster är godkända. 
Christoffer Wallin (SD): 6 
Carina Thorstensson (C): 4 
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Forts § 159 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen ska bestå av fyra 
ledamöter varav tre ledamöter är kommunstyrelsens presidium. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Christoffer Wallin (SD) som ledamot 
i budgetberedningen utöver kommunstyrelsens presidium.    
 
Beslutet skickas till 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
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§ 160 Dnr 2019-000118  

 
Information / rapporter från förtroendevalda 2019 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (L) rapporterar från utbildning gällande kommunernas 
lokalförsörjning. 
 
Karin Blomstrand (L) rapporterar från konferens i Stockholm för landets 
samordningsförbund. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) rapporterar från möte med Tolkförmedling 
Väst. 
 
Jan Hognert (M) och Liza Kettil (S) rapporterar från möten som delgetts 
kommunstyrelsen via lista i handlingarna.    
 
Beslutsunderlag 
Redovisning över uppdrag för Jan Hognert (M) och Liza Kettil (S).      
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 161 Dnr 2019-000124  

 
Information från förvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om utbildnings-/informationsdag om 
Hållbar utveckling den 27 november. 
 
Kommundirektören informerar om utbildningsdag gällande roller och 
Gyllene zonen den 24 januari. 
 
Kommundirektören informerar om att West Sweden bildades 1992 och 
lades ner 2013. 
 
Kommunsekreteraren informerar om sammanträdesplaneringen 2020 
samt planerade dialogdagar för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Digitala 
mötesinbjudningar har skickats ut.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 162 Dnr 2018-000442  

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

Sammanfattning av ärendet 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 500 invånare.  
 

 Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och 
bidrag.  

 
 Investeringsmål är att självfinansieringsgrad av reinvesteringar 

ska minst uppgå 74 %. Det långsiktiga målet är att 
egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 
 

 Under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär 
användas till att amortera på låneskulden. 

 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. Inför budget 2019 
beslutades den vara oförändrad. 
 
Skatter och bidrag 
Ökningen av skatteintäkterna år 2020 förbättras då invånarantalet 
budgeterats upp till 10 500 invånare (ökning +50 invånare, 2,8 mnkr). 
Skatteprognosen för maj visade även en förbättring då skatter och 
inkomstutjämningen samt LSS utjämningens prognos var mer positiv än 
försämringen på kostnadsutjämning med 2,0 mnkr. Under 2020 ökar 
intäkterna med totalt 18,9 mnkr (2,8 %).  
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 
bidrag för budgetåren 2020. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2021-2022 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag med 
nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
 
Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej 
ut utan detta får nämnderna ta hänsyn till. Avsättning görs även till 
volymbuffeten för fler invånare. 
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 1,9 mnkr år 2020. Då 
statsbidraget enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021 
kommer det krävas ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges 
förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr då posten kommer avvecklas.   
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Budgetramar till nämnderna 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2020 i balans. 
 
Nämnderna får en utökad ram med 8,7 mnkr. Förstärkningen främst 
kopplat till volymförändringar inom barn -och utbildning samt 
äldreomsorg. Totalt är 642,1 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. 
löneökningar och kompensation för kapitalkostnader som kompenseras 
när förhandling och aktivering sker. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 §91 enligt budgetförslaget med 
följande ändringar för budget 2020 (förändringarna är inarbetade i 
budgethandlingen): 
Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta en fortsatt 
Hedekassatsning, till simundervisning samt till undervisning för elever 
med särskilda behov. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll av 
kommunens fastigheter.  
 
Kultur och fritidsnämnden tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i 
Svarteborg o Sörbygden. 
 
Ovanstående utökningar finansieras genom en kommunövergripande 
prövning av alla återbesättningar av tjänster vid personalomsättning. 
Förslaget på neddragning redovisades för kommunstyrelsen i oktober 
2019. Totalt minskas budgetramarna för nämnderna med 6 Mnkr enligt 
följande fördelning: 
VFN – 2,3 Mnkr, BUN -1,9 Mnkr, KoF -0,8 Mnkr, SBN -0,6 Mnkr, KS -0,4 
 
Dessa minskningarna är inte inarbetade i budgethandlingen (MRP) utan 
görs efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 
 
Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2020 begär tilläggsanslag 
utökad ram om 2,4 mnkr.  
0,7 mnkr inrätta en ny tjänst som planhandläggare  
0,1 mnkr för drift av offentliga toaletter enligt KF-beslut  
1,6 mnkr förbättra underhåll av kommunala fastigheter 
2,4 mnkr totalt utökning 
 
Begäran av tilläggsanslag på 2,4 mnkr föreslås att avslås, då nämnden 
tillförs 1,0 mnkr för fastighetsunderhåll. 
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Utvärdering tjänst inom försörjningsstöd IFO, Välfärdnämnden 
Fortsatt tjänst inom försörjning IFO enligt beslut KS 2017-06-14 §88, 
budget 2018. Under 2018 beslöts det att finansiera en tjänst inom IFO 
från KS förfogandepost. Inför 2020 skulle en utvärdering och tjänsten 
prövas om medlem skulle gå tillbaka till KS förfogande eller fortsätta 
arbetet mot långvariga försörjningstagare.  Välfärdsnämnden ser att 
projektet har resulterat ut bra och begärt att få kvarhålla 
tjänsten/budgeten inom IFO och att den blir permanent 0,550 mnkr.  
 
Investeringar 
Under september har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att 
investeringsplanen ändras för att bättre stämma med aktuell 
tidsplanering. Justeringen består av att flytta 8,5 mnkr i budget 2020 till 
2021-2022 (91 mnkr sänks till 82,5 mnkr). Främst flyttas Hedekas 
reinvestering samt nyinvestering år 2020 till 2021-2022 i väntan på att 
Kungsmarksskolan färdigställs. Kungsmarksskolans reinvestering 
tidigareläggs till att påbörjas 2020. I budget 2020 tillförs ett 
investeringsprojekt som redan beslutats i KF 2018-06-27 som gäller 
utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar för eldrivna fordon.  
 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2020 uppgår till 82,5 mnkr. Av de 82,5 mnkr klassas 54,4 mnkr som 
reinvestering. De största investeringsutgifterna i budget 2020 är 
renovering av Hällevadsholms skola, nybyggnation av bollhall på 
Kungsmarksskolan, påbörjande av projektering av skola 4–6 
Kungsmarksområdet samt Påbörja Kungsmarksskolans renovering. 
Under år 2020 kan 35,7 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat 
och avskrivningar) av de planerade 54,4 mnkr. Detta innebär en 
självfinansieringsgrad på 66 % och målet uppfylls inte under år 2020 på 
74 %. 
 
Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 
Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 

 Alla ska vara anställningsbara  
 Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån 

behov 
 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

 
Varje nämnd ska fram till september månad konkretisera 
kommunfullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
perioden 2020. MRP är nu kompletterad med nämndernas antagna 
verksamhetsmål.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Mål- och resursplan, budget 2020 plan 2021-2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2020, med plan för 2020-2021 med nedan angivna ändringar  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas 
budgetramar, för finansiering av kommunstyrelsen förslag av utökningar, 
med 6 mnkr enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran 
av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 
fastighetsunderhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran 
att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.  
 
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr. 
   
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2020 till 
82,5 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 
% till 11,17 mnkr år 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.      
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Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L) och SD-gruppen: Bifall till förvaltningens 
förslag i väntan på Välfärdsnämndens beslut om besparingsåtgärder. 
Investering för förskolan i Dingle tidigareläggs till 2021. Investering och 
reinvestering för skolan i Hedekas läggs 2020. 
 
Protokollsanteckning 
S-gruppen och Carina Thorstensson (C) återkommer i 
kommunfullmäktige. 
 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2020, med plan för 2021-2022 med nedan angivna ändringar  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas 
budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr 
enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran 
av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 
fastighetsunderhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran 
att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.  
 
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.   
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2020 till 
98,5 mnkr efter att ha flyttat investering och reinvestering för Hedekas 
skola till år 2020. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 
% till 11,17 mnkr år 2020. 
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.    
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§ 163 Dnr 2019-000235  

 
Planeringsförutsättningar budget 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 
inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 
budgetprocess. 
 
Befolkningsantagande 
Skatteberäkning för budget 2021 utgår ifrån ett invånarantal på 10 550, 
1 november 2020. 
 
Årets finansiella resultatmål 
De finansiella resultatmålen för budget 2021 utgår från de finansiella 
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023.  
Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2021 är: 
 

1. Årets resultat skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
 

2. Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska 
minst uppgå till 100%. 

 
3. Skuldsättning - under 2021 ska överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden. 
 
Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2021 med plan 
2022–2023. Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 
2020.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Planeringsförutsättningar budget 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta planeringsförutsättningar för 
budget 2021.       
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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Forts § 163 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta planeringsförutsättningar för 
budget 2021.     
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§ 164 Dnr 2018-000071  

 
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, 
kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens 
reglemente 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 §27 att ge 
kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente och återkomma med förslag 
med hänsyn till köp och försäljning av kommunala fastigheter och 
namngivning av gator och verksamhetsfastigheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23, § 85 att återremittera 
”ärendet då det inte är tillräckligt berett utifrån ett demokratiskt 
perspektiv” 
 
Gemensamma överläggningar mellan presidierna i kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden har skett vid två olika tillfällen under 
perioden. Ytterligare samråd har skett med respektive ordförande 2019-
10-29. Förändringar i samhällsbyggnadsnämndens reglementen påverkar 
även kommunstyrelsens reglemente. Ansvaret för renhållningsfrågor 
finns inte i någon nämnds reglemente. Kommunstyrelsen föreslås få 
ansvar för renhållningsfrågorna.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden; 

 Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser 
samt kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 

 Köp och försäljning av övrig mark upp till ett belopp av 2.0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
kommunstyrelsen; 

 Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 
allmänna platser samt kommunala fastigheter 

 Kommunstyrelsen ansvarar för renhållningsfrågorna 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
Kultur och fritidsnämnden; 

 Kultur och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning och 
schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 
föreningsverksamhet.      

 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden; 

 Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser 
samt kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 

 Köp och försäljning av övrig mark upp till ett belopp av 2.0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
kommunstyrelsen; 

 Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 
allmänna platser samt kommunala fastigheter 

 Kommunstyrelsen ansvarar för renhållningsfrågorna 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
Kultur och fritidsnämnden; 

 Kultur och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning och 
schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 
föreningsverksamhet.    
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§ 165 Dnr 2019-000238  

 
Investeringar 2020 med plan för 2021-2022 - 
Munkedal Vatten AB 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 
för de kommande tre åren. Förslaget omfattar såväl reinvesteringar i 
verk och nät som nyanläggningar av ledningar och pumpstationer. 
Bruttoinvesteringarna uppgår till ca 95 mnkr för perioden. Förslaget är 
beskrivet på sid 5-7 i budgethandlingen. Styrelsen för Munkedal Vatten 
AB behandlade ärendet 2019-10-24 §12. 
 
Investeringarna finansieras delvis av anläggningsavgifter och/eller 
brukningsavgifter samt delvis av kommunbidrag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Budget 2020 för Munkedal Vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2020, plan 2021-
2022 för Munkedal Vatten AB.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
SD-gruppen deltar ej i beslutet 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2020, plan 2021-
2022 för Munkedal Vatten AB.  
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§ 166 Dnr 2019-000236  

 
Brukningsavgift för 2020 - Munkedal Vatten AB 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten ABs styrelse har 2019-10-24 §10 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 5,2 %. 
 
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar där köp 
av tjänster, personalkostnader, kapitalkostnader, lokaler och fordon står 
för de stora delarna. 
 
Förslagets beskrivs på sidan 8-11 i budgetförslaget för Munkedal Vatten 
AB. Den årliga avgiften består av en fast del och en rörlig (m3-avgift). 
 
I budgetförslaget för 2020 görs följande prognos för behovet av 
taxehöjningar: 
 
                    2019     2020      2021      2022 
Ökning taxa   3,0%     5,2%     3,5%     3,0% 
 
I budgetförslaget för 2019 var motsvarande prognos: 
 
                     2019     2020      2021 
Ökning taxa    3,0%     3,0%     3,0 % 
 
Munkedals kommun ligger av ”tradition” högt när va-taxor jämförs 
mellan olika kommuner. Kommunen ligger också högt i ”Nils 
Holgersson”-undersökningen, som jämför kostnader mellan kommuner 
för ett flerbostadshus. För 2019 ligger Munkedals kommun på ca 35e 
plats för va-taxan för en villa (typhus A) och ca 12e plats för ett 
flerbostadshus (typhus B). Munkedals kommun har under en rad av år 
strävat efter att hålla ner taxan. 
 
En av anledningarna till att Ägarkommunerna bildade den gemensamma 
driftsorganisationen var bla för att få del av stordriftsfördelar och 
rationaliseringar. Arbetet med detta och dess effekter på kostnaderna 
har inte redovisats i budgethandlingen. 
 
För den kommunala organisationen i Munkedals kommun kompenseras 
del av löneökningarna. Inflations- och andra kostnadsökningar 
kompenseras inte. Den föreslagna höjningen medför ökade kostnader på 
drygt 60 tkr för kommunens verksamheter och ca 100 tkr för Munkbo. 
 
Generellt för kommunens hel- och delägda bolag gäller att samarbetet 
med kommunerna bör förbättras och fördjupas. Det gäller tex 
upphandlingar och säkerhetsarbete.  
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Forts § 166 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Budget 2020 för Munkedal Vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 2% från och med 2020-01-01   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
SD-gruppen deltar ej i beslutet 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 2% från och med 2020-01-01 
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§ 167 Dnr 2019-000237  

 
Anläggningsavgift för 2020 - Munkedal Vatten AB 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten ABs styrelse har 2018-10-24 § 11 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja anläggningsavgiften med 3 %. 
 
Förslagets beskrivs på sidan 7 i budgetförslaget för Munkedal Vatten AB. 
Förslaget till höjning baseras på ett genomsnitt av sju olika index 
gällande anläggningsarbeten och material. Förslaget följer alltså 
kostnadsutvecklingen. Anläggningsavgifter tas endast ut från fastigheter 
som ansluts till det kommunala VA-nätet. Avgiften är av 
engångskaraktär. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Budget 2020 för Munkedal Vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2020-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar, som ägare av Munkedal Vatten AB, att 
anläggningsavgiften tas ut när bottenplatta eller motsvarande anlagts. 

Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
SD-gruppen deltar ej i beslutet 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2020-01-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar, som ägare av Munkedal Vatten AB, att 
anläggningsavgiften tas ut när bottenplatta eller motsvarande anlagts. 
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§ 168 Dnr 2019-000239  

 
Taxeföreskrifter 2020 - Munkedal Vatten AB 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har tagit fram ett förslag till nya taxeföreskrifter för 
kommunal va-verksamhet inom Munkedals kommun. 
 
Justeringen är föranledd av behov av tydliggörande, förändringar i 
prövningsinstans samt anpassningar till Svenskt Vattens basförslag. 
Observera att förslagets avgiftssiffror är efter höjning med 3% för 
anläggningsavgifter resp 5,2% för brukningsavgifter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Taxeföreskrifter 2020 - Munkedal vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till taxeföreskrifter att gälla fr o med 
2020-01-01 

Avgifterna i förslaget ska justeras utifrån att anläggningsavgiften höjs 
med 3% och brukningsavgiften med 2%. 

Kommunfullmäktige fastställer avgifterna i §17 till för Vattenförsörjning 
(V) 10%, Spillvattenavlopp (S) 10%, Dag- och dränvattenavlopp (Df) 
10% samt Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) 10%. 

Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
SD-gruppen deltar ej i beslutet 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till taxeföreskrifter att gälla fr o med 
2020-01-01 
 
Avgifterna i förslaget ska justeras utifrån att anläggningsavgiften höjs 
med 3% och brukningsavgiften med 2%. 
 
Kommunfullmäktige fastställer avgifterna i §17 till för Vattenförsörjning 
(V) 10%, Spillvattenavlopp (S) 10%, Dag- och dränvattenavlopp (Df) 
10% samt Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) 10%. 
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§ 169 Dnr 2019-000226  

 
Digital signering av protokoll  
 

Sammanfattning av ärendet 
Utveckling av digitala processer är ett av kommunens övergripande mål. 
Ett syfte är att med hjälp av digitala verktyg arbeta smartare och mer 
kostnadseffektivt. En administrativ process som bedöms kunna förenklas 
med digitalt verktyg är justering av sammanträdesprotokoll. 
 
Elektronisk signering innebär att justeringspersonen via en tjänst får 
protokollet skickat till sig med e-post. Justeringspersonen läser därefter 
igenom protokollet på tid och plats som passar och bekräftar genom en 
digital signatur. Identifiering sker via BankID eller SMS.    
 
Den elektroniska justeringen ska tillämpas på alla 
sammanträdesprotokoll, inledningsvis inte på ärenden som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att implementera arbetssättet med digital 
signering av protokoll i de fall där det är lämpligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt arvodesberedningen att se 
över regler gällande justeringsarvoden. 
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att implementera arbetssättet med digital 
signering av protokoll i de fall där det är lämpligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt arvodesberedningen att se 
över regler gällande justeringsarvoden. 
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§ 170 Dnr 2018-000404  

 
Revidering av Digital Agenda för SML 2019-2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeförsamlingarna i respektive SML-kommun har under hösten 
2018 beslutat att anta Digital Agenda för SML-kommunerna 2019-2022. 
 
Föreligger nu ett reviderat förslag till Digital Agenda. Förslaget har 
behandlats och godkänts av SML-styrgrupp. Den Digitala Agendan är ett 
styrdokument som visar den strategiska riktningen för digital utveckling i 
SML-kommuner. Det reviderade dokumentet har främst genomgått 
redaktionella förändringar. De ursprungliga målen ligger fast. 
   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Reviderad Digital agenda för SML 2019-2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Digital Agenda 2019-
2022 för SML-kommunerna. 

Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Digital Agenda 2019-
2022 för SML-kommunerna. 
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§ 171 Dnr 2019-000232  

 
Kontinuitetspolicy Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kontinuitetshantering/kontinuitetsplanering är ett systematiskt 
arbetssätt för att identifiera vilka processer och/eller aktiviteter som är 
kritiska i en organisation och som krävs för att upprätthålla en 
fungerande verksamhet oavsett händelse. Resultatet av arbetssättet kan 
användas i all planering för civilförsvar och extraordinära händelser, 
säkerhetsskydd samt annat arbete inom säkerhetsområdet.  
 
Denna policy är framtagen för att vara ett stöd till de riktlinjer om 
kontinuitetshantering som policyn är kopplad mot.        
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kontinuitetspolicy Munkedals kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kontinuitetspolicyn för Munkedals 
kommun         
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), S-gruppen och Carina Thorstensson (C): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kontinuitetspolicyn för Munkedals 
kommun       
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§ 172 Dnr 2019-000111  

 
Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner - Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år, i april och i november, redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens 
redovisning över pågående motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt.      
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens 
redovisning över pågående motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt.    
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§ 173 Dnr 2017-000008  

 
Vattenskyddsområde för Hedekas grundvattentäkt 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Hedekas.  
 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 
Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 
sammanställning med kommentarer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samrådsredogörelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hedekas grundvattentäkt enligt bifogat förslag.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
tillåtet pålningsdjup ska vara upp till 2 meter samt att formuleringen 
”enligt bifogat förslag” tas bort. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hedekas grundvattentäkt med ändringen att tillåtet 
pålningsdjup ska vara upp till 2 meter.  
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§ 174 Dnr 2016-000461  

 
Vattenskyddsområde för Hällevadsholms 
grundvattentäkt  
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Hällevadsholm.  
 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 
Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 
sammanställning med kommentarer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samrådsredogörelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hällevadsholm grundvattentäkt, enligt bifogat 
förslag.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
tillåtet pålningsdjup ska vara upp till 2 meter samt att formuleringen 
”enligt bifogat förslag” tas bort. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hällevadsholm grundvattentäkt med ändringen att 
tillåtet pålningsdjup ska vara upp till två meter. 
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§ 175 Dnr 2016-000232  

 
Vattenskyddsområde för Håby grundvattentäkt 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Håby.  
 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 
Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 
sammanställning med kommentarer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samrådsredogörelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Håby grundvattentäkt, enligt bifogat förslag.  
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
tillåtet pålningsdjup ska vara upp till 2 meter samt att formuleringen 
”enligt bifogat förslag” tas bort. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Håby grundvattentäkt med ändringen att tillåtet 
pålningsdjup ska vara upp till två meter. 
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§ 176 Dnr 2019-000126  

 
Svar på medborgarförslag om att utreda möjligheterna 
till ett kommunalt projekt med syfte att bistå äldre 
med sociala kontakter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har berett ett medborgarförslag från Yvonne och Filip 
Lönnqvist 2019-06-05. 
I medborgarförslaget föreslås att Munkedals kommun utreder 
möjligheten för ett kommunalt projekt i syfte att bistå äldre med sociala 
kontakter de behöver samt att inom en snar framtid kunna erbjuda 
betald anställning för angiven service. 
 
Det är en angelägen och en viktig fråga att på olika sätt försöka bryta 
isolering och motverka ensamhet som många gånger leder till psykisk 
ohälsa. Även nationellt har problemet med ofrivillig ensamhet 
uppmärksammats och där regeringen vill satsa på utökat statsbidrag till 
kommuner och frivilligorganisationer för att motverka ofrivillig ensamhet 
hos äldre. Kommunens verksamhet inom vård och omsorg har en 
pågående dialog i seniornätverk och andra intresseorganisationer om hur 
och på vilket sätt man kan samarbeta för att motverka ensamhet. 
Förvaltningen har även för avsikt att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt även för äldre att ansöka om en kontaktperson. 
En plan för arbetet kommer arbetas fram under hösten och kommer 
därefter presenteras i välfärdsnämnden för eventuellt beslut om 
aktiviteter.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2019-10-24 § 73 
Medborgarförslag 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  
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§ 177 Dnr 2018-000369  

 
Svar på motion från Kristdemokraterna i Munkedal om 
inkoppling av fibernät till Sörbygården i Hedekas 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har berett en motion från Olle Olsson (KD) och Rolf 
Jakobsson (KD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen uppdrag att omgående initiera att förvaltningen 
omedelbart kopplar in fibernätet som är framdraget till Sörbygården. 
 
Välfärdsförvaltningen har i samarbete med IT-enheten vidtagit åtgärder 
så att personalen på Sörbygården har förutsättningar att utföra de 
arbetsuppgifter som kräver internet på bästa sätt. 
Enligt tidigare beslut pågår arbetet med att förbereda och införa öppet 
WiFi på kommunens samtliga äldreboenden, dels för de boende men 
även för besökare som till exempel anhöriga eller läkare som vid besök 
behöver koppla upp sig på internet.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2019-10-24, § 71 
Motion 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.  
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§ 178 Dnr 2018-000329  

 
Svar på motion från Kristdemokraterna om att 
förbättra anställningsförhållanden för 
sjukvårdspersonal 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har berett en motion från Kristdemokraterna.  
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att förbättra arbetsvillkoren för 
kommunens vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor enligt 
följande; 
 
1. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor anställda i 
kommunen får en löneökning med minst 15%. 
2. Att arbetstiden för heltidsanställning förkortas till max 32 tim/v för 
dagtid, och max 27 tim/v. 
3. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor ges möjlighet 
att jobba med det de är utbildade för och att administrativa uppgifter 
läggs på annan kontorspersonal. 
 
Välfärdsförvaltningen har utfört en uträkning som visar att om lönerna 
för dessa yrkesgrupper inom vård och omsorg ska höjas med 15% 
utifrån nuvarande nivå, skulle det för kommunen innebära en 
kostnadshöjning med ca 20 miljoner kronor. Att sänka heltidsmåttet för 
undersköterskor inom vård och omsorg till 32 tim/v innebär med 
nuvarande bemanning ca 1000 timmar färre arbetade timmar 
per vecka, dagtid och 110 timmar på natt. Samma heltidsmått för 
sjuksköterskor skulle innebära ca 150 färre arbetade timmar per vecka 
med nuvarande bemanning. 
Mycket görs idag för att hitta åtgärder för att personalen inom vård och 
omsorg ska kunna arbeta med rätt uppgifter och som de är utbildade för. 
Genom förändrade arbetssätt och att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter kan det med tiden ge vårdpersonalen bättre förutsättningar 
att fokusera på rätt saker. 
Ett exempel är digital läkemedelssignering som nu är infört inom hela 
avdelning vård och omsorg samt Stöd. 
 
Att identifiera vilka uppgifter som inte kräver en undersköterskas eller en 
sjuksköterskas särskilda kompetens innebär en möjlighet att kunna 
erbjuda personer med annan bakgrund arbete och att vårdpersonal kan 
fokusera på rätt uppgifter. Just nu pågår ett arbete med att lyfta ur 
serviceinsatserna från hemtjänsten så att undersköterskor kan fokusera 
på vård och omsorgsarbete. 
Munkedals kommun som arbetsgivare har ansvar för att systematiskt 
arbeta med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det pågår många 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron. Åtgärderna 
följs upp och redovisas kontinuerligt i delårsuppföljningar och bokslut. 
Förvaltningen ser inte att det är realistiskt att genomföra de förändringar 
som Kristdemokraterna föreslår i sin motion.  
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Forts § 178 
 
Det skulle krävas mycket omfattande omprioriteringar inom kommunens 
budget, vilket med nuvarande ekonomiska läge inte bedöms rimligt.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2019-10-27, § 72 
Motion 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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§ 179 Dnr 2018-000578  

 
Svar på motion från Rolf Jacobsson (KD) angående 
syn- och hörselinstruktör 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har berett en motion från Rolf Jacobsson (KD.  
I motionen föreslås att funktionen syn- och hörselinstruktör skall 
behållas i nuvarande omfattning och att tjänsten ska återbesättas när 
nuvarande instruktör går i pension. 
 
Syn- och hörselinstruktören är en värdefull funktion som ger syn- och 
hörselskadade stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin 
hemmiljö, men också i sitt närområde. Det ger ökade möjligheter för 
dessa att klara sig mer självständigt i hemmet och i samhället. 
Inför budget 2018 föreslog förvaltningen att avveckla syn- och 
hörselinstruktörstjänsten som en åtgärd för att anpassa kostnader 
rådande budgetläge.  
Kommunstyrelsen beslutade att tjänsten skulle vara kvar, men med en 
ramsänkning och gav förvaltningen i uppdrag att göra omprioriteringar 
inom tilldelad ram för att finansiera tjänsten. 
Att ytterligare göra omfördelningar inom verksamhetens budget för att 
finansiera tjänsten bedöms inte rimlig då samtliga verksamheter har 
stora krav på att vidta kostnadssänkande åtgärder. Förvaltningen har i 
uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att få en budget i balans 
2020, samt ett uppdrag från kommunfullmäktige att kostnadsläget inom 
äldreomsorgen senast 2024 ska vara i nivå med jämförbara kommuner. 
Så även om förvaltningen gör bedömningen att det finns ett stort värde 
av att behålla tjänsten och att ett avvecklande på sikt kan innebära ett 
ökat behov av kommunala insatser blir det svårt att i nuläge finansiera 
tjänsten inom nämndens tilldelade budget.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2019-10-24, § 69 
Motion 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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Forts § 179 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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§ 180 Dnr 2019-000027  

 
Svar på motion från Göran Nyberg (L) gällande nytt 
ställningstagande om äldreboende 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har berett en motion från Göran Nyberg (L) gällande 
nytt ställningstagande om äldreboende. Göran Nyberg (L) föreslår att 
kommunen, innan vidare åtgärder vidtas för en byggnation av nytt 
äldreboende i Dingle, genomför en grundlig utredning för att klargöra 
vissa angivna faktorers betydelse genom en jämförande analys 
mellan en placering i Dingle jämfört med Munkedal. 
 
Välfärdsförvaltningen har genomfört en utredning gällande behovet av 
antal platser inom särskilt boende. Utredningen visar att Munkedals 
kommun inte har behov av ett utökat antal platser inom särskilt boende 
fram till 2025. Därefter förväntas antalet äldre med behov av särskilt 
boende att öka.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2019-10-24, § 70 
Motion 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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§ 181 Dnr 2019-000203  

 
Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner - Välfärdsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att nämnderna 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. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
och november. 
Välfärdsnämnden redovisar motioner och medborgarförslag som inte 
beretts färdigt av välfärdsnämnden. 
Redovisningen visar även de ärenden som välfärdsnämnden behandlar 
på sammanträde 2019-10-24 och som därefter överlämnas till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2019-10-24, § 74 
Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.   
 
Yrkande 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina 
Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på M-gruppen med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  
 
 


