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§ 62 Dnr 2021-000025  

Förändring av föredragningslistan 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande anmäler ett extra ärende gällande beslut om ej offentliga 
sammanträden för kommunstyrelsen, dnr KS 2021-12. 
 
Rolf Jacobsson (KD) lyfter ett initiativärende gällande kommunstyrelsen 
och framtiden, dnr KS 2021-84. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tilläggen 
enligt ovan. 
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§ 63 Dnr 2021-000078  

Återrapportering ÖP 2040 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsen sammanträde 2021-01-18 beslutade de att 
godkänna den av samhällsbyggnadsnämnden framtagna 
Projektbeskrivningen ÖP2040.  
I den beslutade Projektbeskrivningen framgår att kommunstyrelsen ska 
få information om pågående arbete med ÖP2040 vid fyra tillfällen per år.  
 
På sammanträdet 2021-04-12 hålls den första informationen angår 
ÖP2040 och de ytterligare tre informationstillfällena planeras att hållas 
på kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-14, på kommunstyrelsens 
dialogdag 2021-09-20 samt 2021-11-22.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 64 Dnr 2021-000014  

Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 
gällande renovering/utbyggnad av Bruksskolan och 
Munkedalsskolan 
Sammanfattning av ärendet 
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-01-25 beslutades att 
samhällsbyggnadsnämnden uppdrar förvaltningschefen att genomföra 
detta uppdrag i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Återrapportering 
ska ske i mars till samhällsbyggnadsnämnden och därefter till 
kommunstyrelsen. 
 
Utredningsuppdraget grundade sig i ett initiativärende från 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-18 gällande renovering och 
utbyggnad av Bruksskolan och Munkedalsskolan. Beslutet lyder:  
”Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag 
att undersöka de utrymmesmässiga möjligheterna att bygga ut 
Bruksskolan och Munkedalsskolan för framtida behov av F-6-skolor på 
båda platserna. Skulle det visa sig möjligt skall frågan om det fortsatta 
arbetet gå vidare som ett ärende i barn- och utbildningsnämnden. 
Resultatet av samhällsbyggnadsnämndens utredning skall redovisas 
senast i april till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.” 
 
Utredningen är genomförd i form av en volymstudie för att utreda dessa 
båda platsers möjligheter att utvecklas för framtidens elevantal. 
Volymstudien bygger på inkomna värden från samtliga kommunala 
verksamheter som verkar i dessa byggnader, både i nuläget samt med 
framtida elevunderlag.  
Utredningen har redovisats på samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2021-03-22 samt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-03-24 och kommer nu presenteras på 
kommunstyrelsens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Volymstudie Bruksskolan och Munkedalsskolan 
Beslut KS 2021-01-18, § 7 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och avslutar initiativärendet.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och avslutar initiativärendet.    
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Forts § 64 
 
Beslutet skickas till  
Kommundirektör 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Slutarkiv 
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§ 65 Dnr 2021-000013  

Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 
gällande Vadholmen 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde 20210118 fattade de beslut 
angående ett initiativärende gällande Vadholmen, § 2021-13. Beslutet 
innehåller fyra stycken satser varav tre stycken satser berör 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
I samband med ett ärende på samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-22 
gällande ”Markanvisning Vadholmen - Återkoppling dialog” framgår 
nämndens inställning för respektive beslut från kommunstyrelsen 
gällande aktuellt initiativärende.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut SBN 2021-03-22, § 29 
Beslut KS 2021-01-18, § 8 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och avslutar ärendet.      
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): Med anledning av att samhällsbyggnadsnämnden 
enligt egen utsago saknar nödvändig kompetens för att på ett 
tillfredsställande sätt utföra nödvändiga åtgärder i anledning av arbetet 
med utvecklingen av Vadholmen föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige befriar samhällsbyggnadsnämnden från uppdraget 
och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Christoffer Rungberg (M), Liza Kettil (S): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och avslutar ärendet.    
 
Beslutet skickas till  
Kommundirektör 
Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Slutarkiv 
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§ 66 Dnr 2021-000012  

Ej offentliga sammanträden för kommunstyrelsen 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 18 beslutar kommunstyrelsen 
om sammanträdena ska vara offentliga eller inte. 
 
Då kommunstyrelsens sammanträden hålls digitalt och för att minska 
risken för smittspridning bör inte kommunstyrelsens sammanträden vara 
offentliga. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 2 att sammanträden den 18 
januari, 8 februari, 15 mars samt 12 april ej ska vara offentliga. 
 
Yrkanden 
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens 
sammanträden den 17 maj och 14 juni ej ska vara offentliga.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden den 17 
maj och 14 juni ej ska vara offentliga.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare för kännedom. 
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§ 67 Dnr 2020-000266  

Svar på initiativärende från Göran Nyberg (L) om 
revidering av regler för budgetuppföljning. 
Sammanfattning av ärendet 
På kommunfullmäktige i juni redovisas delårsrapporten för perioden 
januari-april. I rapporten redovisas ett bokslut för perioden, med en 
ekonomisk helårsprognos, för nämnderna och kommunen som helhet. I 
rapporten redovisas översiktligt de åtgärder som nämnderna anger för 
att eliminera eventuella negativa budgetavvikelser som redovisas i 
prognosen. Enligt kommunens styrmodell har varje nämnd ett ansvar för 
att ha en ekonomi i balans med tilldelad budget. I nämndernas 
delårsrapporter finns en mer detaljerad redovisning av deras ekonomi 
och åtgärder för att ha en ekonomi i nivå med budget. 
 
I kommunens styrmodell anges att då nämnden har ett 
budgetunderskott ska åtgärder tas fram och beslutas i nästkommande 
rapport. I praktiken redovisar nämnden redan i delårsrapporten åtgärder 
men har ett ansvar att komplettera dessa löpande i kommande rapporter 
tills den negativa budgetavvikelsen är helt åtgärdad.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Initiativärende KS 2020-09-14, § 149. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och avslutar 
ärendet.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och avslutar 
ärendet.   
 
Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Slutarkiv 
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§ 68 Dnr 2021-000079  

Månadsrapport februari 2021 Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommuns årsprognos visar per februari en budgetavvikelse 
om 11 510 tkr över det budgeterade resultatet på 14 500 tkr.  De stora 
nämnderna redovisar en negativ avvikelse på – 14 300 Mnkr. En del kan 
hänföras till extra kostnader på grund av pandemin och det är möjligt att 
kommunen kan erhålla kompensation för dessa till viss del. I övrigt har 
nämnderna ett ansvar att genomföra de redovisade åtgärderna så att 
budgetavvikelserna minimeras. 
 
Munkedals årsprognos för förbrukningen av investeringar per februari är 
96,6 mnkr. Avsatt budget är 157,5 mnkr. I årsbudgeten ingår inte 
äskanden från 2020. Främsta orsaken till avvikelse är främst Hedekas 
skola, Dingle förskola, Bollhall, förskola Brudås som inte hinner 
genomföras under 2021 utan färdigställs 2022.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsrapport februari 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna med negativa budgetavvikelser 
genomföra de åtgärder som redovisas i rapporten. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna planerar för en avveckling 
av pandemiåtgärderna under sommaren då massvaccineringen har 
genomförts 
 
I övrigt noteras informationen.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna med negativa budgetavvikelser 
genomföra de åtgärder som redovisas i rapporten. 
 
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna planerar för en avveckling 
av pandemiåtgärderna under sommaren då massvaccineringen har 
genomförts 
 
I övrigt noteras informationen. 
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Forts § 68 
 
Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Välfärdsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschefer 
Slutarkiv 
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§ 69 Dnr 2020-000152  

Uppsiktsplikt - Dingle Industrilokaler AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2020 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Dilab AB under 
verksamhetsåret 2020, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Dingle Industrilokaler AB har under 
verksamhetsåret 2020, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Dingle Industrilokaler AB har under 
verksamhetsåret 2020, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutet skickas till 
Dingle Industrilokaler AB 
Slutarkiv 
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§ 70 Dnr 2020-000151  

Uppsiktsplikt - Vadholmen Foss 2:81 m fl AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2020 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Vadholmen Foss 2:81 
mfl AB under verksamhetsåret 2020, har bedrivit sin verksamhet på ett 
sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten 
och i enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för 
verksamheten. Ägardirektiv saknas för bolaget.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 
verksamhetsåret 2020, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har under 
verksamhetsåret 2020, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutet skickas till 
Vadholmen Foss 2:81 med flera AB 
Slutarkiv 
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§ 71 Dnr 2020-000150  

Uppsiktsplikt - Munkedals Vatten AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2020 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning och 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkedal Vatten AB 
under verksamhetsåret 2020, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt 
som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i 
enlighet med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under 
verksamhetsåret 2020, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedal Vatten AB under 
verksamhetsåret 2020, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutet skickas till 
Munkedal Vatten AB 
Slutarkiv 
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§ 72 Dnr 2020-000149  

Uppsiktsplikt - Munkbo AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2020 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL.  Härtill kommer 
underlag såsom bolagets bolagsordning, ägardirektiv, årsredovisning, 
styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Munkbo AB under 
verksamhetsåret 2020, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under 
verksamhetsåret 2020, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Munkedals Bostäder AB har under 
verksamhetsåret 2020, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten    
 
Beslutet skickas till 
Munkedal Bostäder AB 
Slutarkiv  
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§ 73 Dnr 2020-000148  

Uppsiktsplikt - Rambo AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att i dess 
uppsiktsplikt, årligen i beslut, pröva om kommunens aktiebolag bedrivit 
sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten, se 
6 kap 9 § KL. 
 
Förvaltningen och kommunstyrelsen har löpande under verksamhetsåret 
2019 haft kontakt med bolaget. Kontakterna som skett bland annat med 
regelbundna möten/samråd med förvaltningen, dialogmöten med 
kommunstyrelsen. Detta utgör en god grund för den prövning 
kommunstyrelsen har att göra enligt 6 kap. 9 § KL. Härtill kommer 
underlag såsom bolagens bolagsordningar, ägardirektiv, årsredovisningar 
och styrelseprotokoll. 
 
Av det som framkommit kan det konstateras att Rambo AB under 
verksamhetsåret 2020, har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är 
förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet 
med de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2020, 
har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Rambo AB under verksamhetsåret 2020, 
har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det 
kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med de 
kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.    
 
Beslutet skickas till 
Rambo AB 
Slutarkiv 
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§ 74 Dnr 2021-000084  

Initiativärende från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna, om kommunstyrelsen och 
framtiden. 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) initierar ärende om att kommunstyrelsen behöver 
utrymme för att diskutera strategiska frågor i större utsträckning. 
 
Förvaltningen redogör för inplanerade dialogdagar för året samt 
informerar om inplanerat internat för kommunstyrelsen i november. 
Förvaltningen ser positivt på inspel till dagordningarna från 
kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och avslutar 
ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Slutarkiv 
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§ 75 Dnr 2021-000026  

Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-03-01 – 2021-03-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delegationsförteckning över beslut tagna 2021-03-01 - 2021-03-31. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 76 Dnr 2020-000205  

Årsredovisning 2020 Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Året 2020 sammanfattas med ett bra resultat och en måluppfyllelse som 
fortsatt pekar i positiv riktning. 
Årets resultat för 2020 uppgår till 29,0 mnkr vilket är betydligt över det 
budgeterade resultatet på 13,9 mnkr. Årets resultat i relation till skatter 
och generella statsbidrag är 4,1 procent vilket är över resultatmålet för 
året på 2,0 procent. Även kostnadsutvecklingen har varit gynnsam då 
nettokostnaderna visar på en lägre ökning än skatt- och bidragsintäkter. 
Det positiva resultatet tillsammans med att kommunen amorterat 80 
mnkr av låneskulden medför att kommunens soliditet förbättras med 8 
procentenheter till 53 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är 
kommunens soliditet 23 procent. 
Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, 
uppgår till 79,5 mnkr vilket är högre än de senaste åren men under 
budgeterad nivå. Investeringstakten de senaste tre åren ligger på 55,0 
mnkr per år. Den relativt höga investeringsvolymen medför att 
självfinansieringsgraden hamnar under 100 procent och uppgår till 67 
procent. 
Glädjande är att invånarantalet fortsatt att stiga. Antalet invånare 
uppgick vid årsskiftet till 10 582 vilket är en ökning med 69 personer. 
Måluppfyllelsen är god. De finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning är uppfyllda och de fyra inriktningsmålen är delvis uppfyllda 
och bedöms även ha en positiv trend. 
Årsredovisningen för 2020 har anpassats till ny lagstiftning och har där 
en delvis förändrad indelning och en del nya avsnitt.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 för Munkedals kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2020 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 15,7 mnkr av ej utnyttjade 
investeringsmedel till budget 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar skriva av Budgetunderskottet med 2,386 
mnkr inom driftsbudgeten för Barn- och utbildningsförvaltningen enligt 
nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 0,743 Mnkr av kommunstyrelsen 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 76 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 0,289 Mnkr av 
samhällsbyggnadsnämndens överskott inom driftsbudgeten till det egna 
kapitalet enligt nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 2,124 Mnkr av Välfärdnämndens 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt nämndens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 26 tkr av Kultur och 
fritidsnämndens överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet 
enligt nämndens förslag      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer 2020 års bokslut med redovisad 
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals 
kommun samt Munkedals kommunkoncern. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 15,7 mnkr av ej utnyttjade 
investeringsmedel till budget 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar skriva av Budgetunderskottet med 2,386 
mnkr inom driftsbudgeten för Barn- och utbildningsförvaltningen enligt 
nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 0,743 Mnkr av kommunstyrelsen 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 0,289 Mnkr av 
samhällsbyggnadsnämndens överskott inom driftsbudgeten till det egna 
kapitalet enligt nämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 2,124 Mnkr av Välfärdnämndens 
överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet enligt nämndens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar överföra 26 tkr av Kultur och 
fritidsnämndens överskott inom driftsbudgeten till det egna kapitalet 
enligt nämndens förslag    
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§ 77 Dnr 2020-000142  

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit 
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna även 
inkludera passiv insamling av pengar på allmänna platser inom 
kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har den 
23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 12, behandlat ett 
förslag där det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att till sitt 
sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny Allmän lokal 
ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning: 
 

• Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 
• Tillståndet ska gälla max tre dagar. 
• Skolklasser, ideella föreningar samt 90-konton omfattas inte av 

tillståndsplikten. 
• Vid ansökan ska syftet med insamlingen anges. 
• Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att ändra uppdraget till 
kommunstyrelsen med följande inriktning: 
 

• Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen. 
• Kommunstyrelsen ska precisera på vilka platser i kommunen 

förbudet gäller. 
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades då det inte överensstämmer 
med det beredningsförslag som kommunstyrelsen lämnat till fullmäktige. 
 
Ett förslag till reviderad Allmän lokal ordningsstadga har tagits fram där 
förbud mot passiv pengainsamling har inarbetats. Övriga ändringar i 
förslaget är i huvudsak av redaktionell karaktär. Kommunstyrelsen 
behandlade förslaget den 11 maj 2020, § 80, och beslutade att 
bordlägga ärendet då fullmäktiges beslut var överklagat och ej hade 
vunnit laga kraft. 
 
Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter meddelat dom i ärendet där 
överklagandet avslås.   
 
Kommunfullmäktige har på nytt behandlat förslaget till reviderad Allmän 
ordningsstadga vid sammanträde den 26 oktober 2020, § 107, och 
beslutade att återremittera ärendet med anledning av att ärendet 
behöver kompletteras med samtliga bilagor och inte bara bilaga 1-8.  
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Forts § 77 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Kartbilagor 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad "Allmän lokal 
ordningsstadga för Munkedals kommun" samt att översända 
ordningsstadgan till Länsstyrelsen samt Polismyndigheten.     
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD), Christoffer Rungberg (M) och Jan Hognert (M): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Liza Kettil (S), Göran Nyberg (L): Avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils 
(S) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag. 
Nej-röst: Avslag. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) X   
Christoffer Rungberg (M) X   
Göran Nyberg (L)  X  
Jan Petersson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Louise Skaarnes (SD) X   
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Rolf Jacobsson (KD) X   
 
Ja-röster: 6. 
Nej-röster: 5. 
Avstår: 0. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad "Allmän lokal 
ordningsstadga för Munkedals kommun" samt att översända 
ordningsstadgan till Länsstyrelsen samt Polismyndigheten.   
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Forts § 77 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Liza Kettil (S) för gruppen. 
Göran Nyberg (L). 
Carina Thorstensson (C). 
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§ 78 Dnr 2021-000068  

Tillägg till kommunstyrelsens reglemente - Beslut om 
vistelseförbud 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en begränsningsförordning 
som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i 
en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att 
införa ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
utvidgas kommunernas normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft 
den 11 mars 2021.  
 
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som 
enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan föreskrifter 
komma att behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns därmed 
skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskild plats med stöd av 
begränsningsförordningen (2021:8) till kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
PM Vistelseförbud 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente 6 § 
kompletteras med följande delegation:  
 
"Kommunstyrelsen får för period om maximalt 14 dagar i taget meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats i syfte att hindra 
smittspridning 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap 1 § 
begränsningsförordningen (2021:8)."     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 78 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente 6 § 
kompletteras med följande delegation:  
 
”Kommunstyrelsen får för period om maximalt 14 dagar i taget meddela 
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats i syfte att hindra 
smittspridning 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap 1 § 
begränsningsförordningen (2021:8).”   
 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr 2019-000273  

Samordningsförbundet Väst - årsredovisning 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs 
av styrelsen 2021-03-19. Förbundets revisorer meddelar i 
revisionsberättelsen att de bedömer att styrelsen i 
Samordningsförbundet i Väst har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer också 
att räkenskaperna i att väsentlighet är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. De bedömer även 
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
Förbundet redovisar ett resultat på -1,0 mnkr vilket var i linje med 
budget. Covid-19 har påverkat verksamheten där samtliga strukturella 
insatser blivit inställda. Förbundet bedömer att målet om gid ekonomisk 
hushållning uppnåtts.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning Samordningsförbundet Väst inkl. bilagor 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020.    
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§ 80 Dnr 2019-000249  

Årsredovisning 2020 - Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 
Sammanfattning av ärendet 
För 2020 når förbundet de satta finansiella målen och den större delen 
av de verksamhetsmässiga målen, den sammanvägda bedömningen är 
att förbundet uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 
Resultatet för året uppgår till +1 349 tkr. 
Exempel på större positiva budgetavvikelser är lägre arbetsgivaravgifter 
då förbundet begärt nedsättningar för utbetalningar som gjorts under 
perioden 1 mars till och med 30 juni efter riksdagens beslut och lägre 
utbildningskostnader för personalen till följd av pandemin. Förbundet har 
även haft lägre kostnader över lag på samtliga brandstationer och 
kostnader hänförbara till uteblivna externa brandutbildningar. Förbundet 
har haft högre intäkter än budgeterat, exempelvis lönebidrag och 
försäljning av fordon. Negativa budgetavvikelser återfinns bland annat i 
form av högre personalkostnader, datorer och datautrustning, 
köp av annan räddningstjänst, reparation och service av fordon och 
revisionskostnader. 
Förbundet har även haft lägre intäkter än budgeterat från onödiga 
brandlarm, saneringsuppdrag, tillsyn och uteblivna externa utbildningar. 
Resultatet är 200 tkr starkare än föregående år, vilket bland annat är ett 
resultat av pandemin. 
 
Förbundets ordförande Jonas Sandwall (KD) avgick under våren och 
Jerker Lundin (KD) utsågs till ny ordförande i juni. Förändringar i den 
politiska majoriteten i Uddevalla resulterade i ett beslut om 
ordförandebyte där Kenneth Engelbrektsson (S) blir ny ordförande 1 
januari 2021. 
 
I samband med Förbunds-/räddningschefens pensionering i augusti 
gjordes en ny tillfällig organisation med tf Förbundschef och tf 
Räddningschef. Förbundet har tecknat avtal med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) som reglerar tjänsteköp av funktionen 
förbundschef. Avtalet trädde i kraft 2020-08-17 och innebär att NÄRF:s 
förbundschef också är tf Förbundschef i RMB. Till funktionen 
räddningschef har tillförordnande skett inom RMB. 
 
Byggnation av ny brandstation i Ljungskile beräknas stå klart 
halvårsskiftet 2021. Investeringen beräknas till 16 mkr och kommer 
efter driftsättning att belasta Uddevalla kommuns medlemsavgift. 
Projektering för ny brandstation i Uddevalla pågår. Beräknas stå klar 
halvårsskiftet 2023. Investeringen beräknas till 180 mkr. Även flytt av 
övningsanläggningen från hamnen planeras i samband med bygget. Här 
genomförs en förstudie och investeringen är inte kostnadsberäknad 
ännu. Investeringarna belastar Uddevalla kommun och genom 
förbundets fördelningsnycklar reglerar man sedan kostnaden per 
medlemskommun. 
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Forts § 80 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt bevilja direktionen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret    
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§ 81 Dnr 2021-000005  

Redovisning av kommunstyrelsens ej besvarade 
motioner och medborgarförslag, april 2021. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och 
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Kommunstyrelsen redovisar 11 ej besvarade motioner. Tre av 
motionerna är nyligen inkomna. Resterande åtta motioner har passerat 
datum för svarstid. 
 
Kommunstyrelsen redovisar ett ej besvarat medborgarförslag. Förslaget 
har passerat datum för svarstid.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Lista över pågående motioner 
Lista över pågående medborgarförslag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 
besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av ej 
besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.    
 

 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 82 Dnr 2020-000312  

Översiktsplan 2018 - ÖP18 
Sammanfattning av ärendet 
Översiktsplanen är ett viktigt planeringsinstrument samt ett uttryck för 
kommunens vilja till utveckling och markanvändning. Byggnadsnämnden 
beslutade KS 2013-244 §6 att ”aktualisera” ÖP14, inklusive redaktionella 
justeringar av textmassan. Det visade sig vara ett omfattande arbete. 
 
I Del 1 genomfördes en politisk bearbetning av textmassan inför samråd 
för att ge dokumentet en mer positiv framställning. I Del 2 har endas 
mindre revideringar gjorts, kopplade till samråds- och 
granskningssynpunkter vilka redogörs för i respektive samråds- och 
granskningsredogörelse. Förslaget till Översiktsplan 2018 bygger till 
största del på föregående översiktsplaner. 
 
Under hösten 2020 ställdes förslaget ut för granskning. Inkomna 
synpunkter har bearbetats, kommenteras samt delvis inarbetats i 
antagandehandlingen för Översiktsplan 2018 eller hänvisats till pågående 
arbete med ny digital översiktsplan, ÖP2040.   
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-03-22, § 34 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-15 
Granskningsutlåtande, 2021-03-15 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande samt 
antagandehandlingar för Översiktsplan 2018.   
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
med tillägget att föreslaget område för vindkraft på Skottefjället lyfts ur 
översiktsplan 2018.  
Motivering: Detta för att ett skarpt projekt om exploatering av vindkraft 
nu pågår på Skottefjället samtidigt som nuvarande Vindkraftsplan är från 
2012. Därav bör området lyftas ur ÖP 2018 och studeras djupare i 
arbetet för ÖP2040 för att ytterligare säkerställa att denna exploatering 
är rätt för platsen. Området gränsar även till Lysekils  
kommun som dessutom har pekat ut området inom sin kommun som 
”Område för landsbygden med stora kulturvärden”.  
 
Liza Kettil (S), Jan Hognert (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
 
Göran Nyberg (L): Avslag till tilläggsyrkandet från Mathias Johansson 
(SD).  
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Forts § 82 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Mathias Johanssons (SD) 
tilläggsyrkande och Göran Nybergs (L) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande samt 
antagandehandlingar för Översiktsplan 2018. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Mathias Johansson (SD) för gruppen. 
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§ 83 Dnr 2021-000071  

Tomtpris för villatomter på Myrbotten i Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för del av Myrbotten antogs 1991. Kommunen inledde 
utbyggnaden av bostadsområdet under 2020 och en tomt för ett LSS-
boende har styckats av. Under 2021 planerar kommunen fortsatt 
utbyggnad av området i takt med att intresse för bostadstomterna finns. 
Byggrätt för bostäder i form av villor, radhus, parhus etc. finns inom 
området.  
 
Priset för tomterna ska täcka kommunens kostnader för förvärv av mark, 
planarbete, utbyggnad av området mm.  
Förutsättningarna för tomterna är likvärdiga och utbyggnad kommer att 
ske etappvis, delvis efter önskemål därför föreslås tomtpriset 150 kr/ m² 
exklusive VA.  
 
Ett tillägg om 30 000 kr/lägenhet utöver den första föreslås erläggas för 
flerbostadshus. 
 
Ärendet återremitterades 2021-02-22, för att avvaktan på utredning om 
Brukskolans framtida behov för att eventuellt anpassa kartmaterialet.  
 
Kontrollmätning av området visar att: 
Om framtida behov finns att ersätta parkering och busslinga på 
skolfastigheten (gröna ytor enligt kartskiss, kan dessa ersättas av röda 
ytor på motsatt sida av Myrbottenvägen, ev. i kombination med 
vändplats/ rondell för buss.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2021-03-22, § 31 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-15 
Utbyggnad av tomter på Myrbotten, 2021-02-08 
Flygfoto, 2021-03-15 
Karta, 2021-02-15 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer priset för villatomt på Myrbotten till 
150kr/m². 
 
Ett tillägg om 30 000 kr/lägenhet utöver den första ska erläggas för 
flerbostadshus. 
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 83 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer priset för villatomt på Myrbotten till 
150kr/m². 
 
Ett tillägg om 30 000 kr/lägenhet utöver den första ska erläggas för 
flerbostadshus. 
 
 



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(37) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-12 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 84 Dnr 2021-000066  

Redovisning av kultur- och fritidsnämndens ej 
besvarade motioner och medborgarförslag, april 2021. 
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. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har en motion som ännu inte är besvarad. 
Motionen från Göran Nyberg, Liberalerna, om samlingssal i Munkedal 
inkom den 14 december 2020 till nämnden. Motionen är tidigare 
besvarad av samhällsbyggnadsnämnden den 28 september 2020 och 
kommunfullmäktige beslutade den 7 december att skicka den till kultur- 
och fritidsnämnden. 
 
Inga medborgarförslag som ej beretts färdigt ligger inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2021-03-17, § 18 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens pågående motioner och medborgarförslag 
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§ 85 Dnr 2021-000069  

Redovisning av välfärdsnämndens ej besvarade 
motioner och medborgarförslag, april 2021. 
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. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
Välfärdsnämnden har en motion som inte beretts färdigt, den ska 
behandlas i kommunfullmäktige senast juni 2021.  
Välfärdsnämnden har inget medborgarförslag att bereda 
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2021-03-18, § 24 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning pågående motioner och medborgarförslag. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av motion 
och medborgarförslag som inte beretts färdigt   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av motion 
och medborgarförslag som inte beretts färdigt 
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§ 86 Dnr 2021-000070  

Redovisning av barn- och utbildningsnämndens ej 
besvarade motioner och medborgarförslag, april 2021. 
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. 
 
Inga obesvarade medborgarförslag eller motioner ligger under barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BUN 2021-03-24, § 28 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner 
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§ 87 Dnr 2021-000032  

Rapporter från revisionen 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har den 23 februari antagit en granskning av roller och 
ansvar i den nya organisationen. Utifrån granskningen är revisorernas 
bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.  
 
Revisionen noterar att det finns utvecklingsområden gällande roll- och 
ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. 
Revisionen önskar svar senast den 24 maj 2021 om vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen ämnar att vidta utifrån de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport gällande granskning av roller och ansvar i den nya 
organisationen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 88 Dnr 2021-000008  

Information från förvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen om: 
 

• Redovisning av resultat från genomförd webbenkät om 
etableringar vid Vadholmen. Presentationen tillgängliggörs på 
politikersidorna. 

• Redovisning av resultat från Insiktsmätning. 
• Redovisning av resultat från medarbetarnas OSA-enkät. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
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