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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 15 juni 2020 
kl 09:00 – 15:30. 

Beslutande Jan Hognert (M), ordförande 
Göran Nyberg (L), 1:e vice ordförande 
Liza Kettil (S), 2:e vice ordförande 
Johnny Ernflykt (M) för Ausra Karlsson (M) 
Christoffer Wallin (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Rolf Berg (S) 
Sten-Ove Niklasson (S) för Jenny Jansson (S) 
Carina Thorstensson (C) 
Rolf Jacobsson (KD) 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

Justerare Sten-Ove Niklasson (S) 

  

Justeringen sker Digital justering, 2020-06-17, senast kl. 14.00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 103-132 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Jan Hognert (M)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Sten-Ove Niklasson (S)  
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§ 103 Dnr 2020-000002  

Förändring av föredragningslistan 
Sammanfattning av ärendet 
Ärende 6 - Plan för värmebölja, dnr: KS 2020-000174 lyfts ur. 
Ärende 7 - Plan för stormar, dnr: KS 2020-000175 lyfts ur. 
 
Liza Kettil (S) lyfter ett initiativärende gällande uppdrag till 
kommundirektören angående Munkbo AB. Ärendet hanteras sist på 
dagordningen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter ändringarna 
ovan.  
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§ 104 Dnr 2020-000024  

Budget 2021 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Nämndens budget utgår från den tilldelade preliminära budgetramen. 
Överföring av anslag till välfärdsförvaltningen föreslås ske med 400 tkr 
för projektet heltidsresan. Nämnden kommer bli kompenserad för 
indexuppräkningar, löneökningar och för genomförda investeringar inom 
godkänd ram. 
 
Kommunstyrelsen har arbetat fram nya verksamhetsmål kopplade till 
kommunens inriktningsmål. Till varje verksamhetsmål finns mått 
kopplade så att måluppfyllelsen kan mätas.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Budget 2021 för kommunstyrelsen 
 
Protokollsanteckning 
Liza Kettil (S) för S-gruppen och Carina Thorstensson (C): Deltar ej i 
beslutet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2021 plan 2022-2023 inklusive verksamhetsmål.      
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 
budget 2021, plan 2022-2023. 
 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till Göran Nybergs (L) yrkande med tillägg 
att förvaltningen får i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde i 
september, ta fram förslag till anpassningar motsvarande 2 mnkr. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
 
Votering begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Avslag till tilläggsyrkandet 
Nej-röst: Bifall till tilläggsyrkandet  
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Forts. § 104 
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Christoffer Wallin (SD)  x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Louise Skaarnes (SD)  x  
Liza Kettil (S)   x 
Rolf Berg (S)   x 
Sten-Ove Niklasson (S)   x 
Carina Thorstensson (C)   x 
Rolf Jacobsson (KD)   x 
Resultat 3 3 5 
  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2021 plan 2022–2023.    
 
Reservation 
SD-gruppen. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 105 Dnr 2019-000219  

Mål och resursplan, budget 2021 plan 2022-2023 
Sammanfattning av ärendet 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 550 invånare.  
 
Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
Investeringsmål är att självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska 
minst uppgå till 100 %. Det långsiktiga målet är att egenfinansiera 
kommunens reinvesteringar. 
Skuldsättning - under 2021 ska överskott och intäkter av 
engångskaraktär användas till att amortera på låneskulden. 
 
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2020. Inför budget 2021 
beslutades den vara oförändrad. 
 
Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 
och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och 
därmed också skatteunderlaget för kommunerna, trots de åtgärder som 
satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. 
Munkedal har haft möjlighet att budgetera upp invånarantalet till 10 550 
invånare som förstärker budgeten något samt en förbättrad prognos för 
LSS utjämningen. Under 2021 ökar intäkterna med totalt 22,1 mnkr inkl. 
de extra aviserade statsbidragen (3,2 %). 
 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 
bidrag för budgetåren 2021. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2022-2023 kan 
kommunen nå ett resultat på 1,9 % av skatter och generella bidrag med 
förutsättning att man avsätter medel för finansiering av kommande 
årens investeringssatsning. 
 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras 
även för året. Avsättning görs även till volymbuffeten för fler invånare. 
 
Till kommunfullmäktiges förfogandepost avsätts 7,7 mnkr. Detta är 
möjligt då KF:s effektiviseringskrav på 6 mnkr under 2021 getts till 
välfärdsnämnden som ett steg att uppfylla uppdraget att komma ner i 
samma kostnadsnivå som liknande kommuner under planeringsperioden 
och kunna finansiera kommande kapitalkostnader.  
 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2021 i balans. 
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Forts § 105 
 
Nämnderna får en justerad ram med en minskning totalt på -6,8 mnkr. 
Minskningen är främst justering av volymförändringar inom demografi 
samt välfärdsnämndens uppdrag gentemot kommunfullmäktige. Totalt är 
650,4 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. pris -och löneökningar 
samt kompensation för kapitalkostnader som kompenseras när 
förhandling och aktivering sker. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2021 begär tilläggsanslag 
utökad ram om 0,8 mnkr. Begäran av tilläggsanslag föreslås att utökning 
av ram för planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift för 
offentliga toaletter finansieras inom samhällsbyggnads egen budgetram 
med 0,1 mnkr. 
 
Överföring av anslag till välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr 
för projektet heltidsresan från kommunstyrelsen. 
 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2021 uppgår till 161 mnkr. Av de 161 mnkr klassas 68,5 mnkr som 
reinvestering. Planåren 2022 är investeringsvolymen 191,2 mnkr och år 
2023 232 mnkr. Under år 2021 kan 36,4 mnkr av reinvesteringarna 
finansieras (resultat och avskrivningar) av de planerade 68,5 mnkr. 
Detta innebär en självfinansieringsgrad på 53 % och målet uppfylls inte 
under år 2021 på 100 %.  
 
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 har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2021 
utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.  
 
Förvaltningens kommande förslag till beslut är att: 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2021, med plan för 2022-2023 enligt handling mål och resursplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 
Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 
heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
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Forts. § 105 
 
Kommunfullmäktige beslutar att begäran av tilläggsanslag föreslås att 
utökning av ram för planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift 
för offentliga toaletter finansieras inom Samhällsbyggnads egen 
budgetram med 0,1 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 1,0 mnkr.    
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 
161 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2021 på 125 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 om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,368 mnkr år 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag på konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 
2 %.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag på konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 
2 %.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,734 mnkr i Budget 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Mål och resursplan, budget 2021 plan 2022-2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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Forts. § 105 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer 
Kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 106 Dnr 2020-000204  

Delårsrapport och bokslut 2020 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en negativ 
avvikelse mot budget med 120 tkr. 
Underskottet inom kommundirektörens ansvarsområde beror till största 
delen av beräknad kostnad för översiktsplanen som ej budgeterats. I 
prognosen har det även beräknats att förfogandeposten på 1000 tkr 
kommer att tas i anspråk. 
Prognostiserat överskott för HR-avdelningen beror på minskad 
omfattning av företagshälsovård och projekt heltidsresan. Arbetet med 
projekt Heltidsresan kommer att påbörjas under året. 
Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 275 
tkr. Det beror dels på lägre personalkostnader dels på att 
bilvårdsenheten prognostiserar ett överskott från försäljning av fordon. 
Löneavdelningen och administrativa avdelningen beräknar ett resultat i 
nivå med budget. 
 
Prognosen visar att anslagen kommer förbrukas under året totalt sett. 
Den stora osäkerheten är anslaget för digitalisering som är avhängigt 
andra förvaltningars planering av digitaliseringsprojekt. 
 
Arbete pågår men det är för tidigt att göra en bedömning av 
måluppfyllelsen av inriktningsmålen. För verksamhetsmålen om 
kompetensförsörjning och miljö görs bedömningen som delvis uppnått då 
ett arbete startat som sannolikt leder till att målen uppfylls senare i år. 
För verksamhetsmålen om nya arbetssätt och samordning av sociala ytor 
är bedömning ej uppfyllt 
 
Alla avdelningar inom kommunstyrelsen kommer att vara återhållsamma 
för att nå en ekonomisk balans. Det är svårt att göra en korrekt 
bedömning av kostnader på grund av Covid-19 men sannolikt kommer 
avdelningarna ha lägre kostnader framöver om nuvarande restriktioner 
fortsätter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 899167



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 106 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020    
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 107 Dnr 2020-000184  

Svar på initiativärende gällande extra sammanträden 
för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) lyfte 2020-05-11, § 70 ett initiativärende gällande 
extra sammanträden för kommunstyrelsen för att öka möjligheten för 
styrelsen att diskutera viktiga strategiska frågor. 
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att 
bereda ärendet. 
 
Enligt 6 kap. 23 § kommunallagen bestämmer nämnden tid och plats för 
sina sammanträden. Sammanträden ska hållas också om minst en 
tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser 
att det behövs. 
 
Det finns således inga hinder för kommunstyrelsen att fatta beslut om 
extra sammanträden. 
 
För att kommunstyrelsen ska få tiden att diskutera viktiga strategiska 
frågor föreslås att återinföra dialogdagar. 
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att hålla 
två dialogdagar under hösten. Dialogdagarna ska tematiseras och 
ämnena som ska avhandlas ska rymmas inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
Utvärdering ska göras i slutet på året och kommunstyrelsen får då göra 
en bedömning om detta är ett arbetssätt man vill fortsätta med.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KS 2020-05-11, § 70. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla dialogdagar vid följande tillfällen;  
Måndagen den 21 september, kl. 13.00 - 16.30. 
Måndagen den 19 oktober, kl. 09.00 - 16.30.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hålla dialogdagar vid följande tillfällen;  
Måndagen den 21 september, kl. 13.00 - 16.30. 
Måndagen den 19 oktober, kl. 09.00 - 16.30.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
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§ 108 Dnr 2020-000083  

Instiftande av tre näringslivspriser samt val av 
kommitte 
Sammanfattning av ärendet 
2019 delades två priset ut till näringsidkare i Munkedals kommun som 
ett led i att uppmärksamma goda initiativ inom näringslivet på 
nationaldagen. Priserna var ”Årets ambassadör 2018” och ”Årets unga 
entreprenör 2018”. De valdes ut av Näringslivsutvecklaren, KSO och 
Kommundirektören. Näringslivsrådet uppskattar initiativet och jag ser att 
ett permanentande av tre priser har högt värde för Munkedals kommun 
och dess samverkan med näringslivet. 
Priserna föreslås heta ”Årets ambassadör”, Årets unga entreprenör” samt 
”Årets hållbara företag”. 
Förutom diplom och äran, tilldelas vinnaren 6 000 SEK per pris. 
 
Nomineringskommittén föreslås bestå av: 
Kommunstyrelsens ordförande. 
Oppositionsråd 
Av kommunstyrelsen utsedd representant. 
Kommundirektören. 
Näringslivsutvecklaren.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att instifta tre näringslivspriser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att en kommitté bildas som utser vinnare av 
priser. 
 
Yrkanden 
Liza Kettil (S): Carina Thorstensson (C) som representant från 
kommunstyrelsen. 
 
Christoffer Wallin (SD): Louise Skaarnes (SD) som representant från 
kommunstyrelsen. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Att kommunstyrelsen beslutar att utse två övriga 
representanter från kommunstyrelsen och att båda förslagen antas. 
 
Göran Nyberg (L): Bordläggning. 
 
Christoffer Wallin (SD) och Liza Kettil (S): Bifall till Rolf Jacobssons (KD) 
yrkande. 
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Forts. § 108 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller om 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att instifta tre näringslivspriser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att en kommitté bildas som utser vinnare av 
priser. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommittén ska bestå av 
kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, av kommunstyrelsen två 
utsedda representanter, kommundirektören samt näringslivsutvecklaren. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Carina Thorstensson (C) och Louise 
Skaarnes (SD) som representanter från kommunstyrelsen.  
 
Beslutet skickas till 
Näringslivsutvecklaren. 
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§ 109 Dnr 2020-000202  

Yttrande över samråd på planerad vattenverksamhet i 
Örekilsälven 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen planerar ett restaureringsprojekt i Örekilsälven för att 
återställa älven efter rensningar, förstärkningsåtgärder mm som 
genomförts under från 1600-talet och framåt. Syftet är att förbättra 
livsbetingelserna för fisk och andra organismer. 
Örekilsälven med omliggande ravinlandskap hyser stora naturvärden 
med flera skyddsvärda arter. Älven har påverkats av tidigare 
flottledsrensningar och skredsäkringsarbeten. Rensningarna har 
försämrat livsmiljöerna för fisk medan anläggandet av erosionsskydden 
minskat förutsättningarna för återetablering av vegetation på 
stränderna. Behov finns därför att utföra naturvårdsåtgärder för att 
ytterligare höja den ekologiska statusen. Syftet med 
restaureringsåtgärderna är att öka naturvärdena i och i anslutning till 
älven, samt förbättra lek- och uppväxtområden, med speciellt fokus på 
atlantlaxens livsmiljöer. 
 
De naturvårdande restaureringsåtgärder som planeras i Örekilsälven är: 

• Återställning av tidigare flottledsrensade sträckor genom att 
större stenar och block som idag återfinns i intilliggande 
strandområden läggs tillbaka i älvfåran. 

• Utläggning av större stenar och block i älvfåran inom områden 
där det råder brist på sådana strukturer och där materialet 
inhämtas från närliggande grustag e.dyl. I dessa fall är det 
således inte är möjligt att ta detta material från intilliggande 
strandområden antingen pga. att sten och block här saknas eller 
pga. av hänsyn till kulturmiljöhistoriska värden, naturvärden etc. 

• Övertäckning av de erosionsskydd av krossten som lagts ut i 
strandområdena på sträckan från Åtorp upp till Örekilsparken, 
samt delar av sträckningen på västra sidan från uppströms gamla 
E6-bron (nuvarande Uddevallavägen) upp till reningsverket. 
Täckningen planeras ske med ett jordmaterial som till sin 
sammansättning möjliggör återetablering av naturligt 
förekommande örter och träd. 

• Sidofåror, inom vissa sträckningar, som idag är helt stängda eller 
av andra skäl torrlagda vid lågvattenföring, öppnas upp så att de 
blir vattenförande även vid låga flöden. 

 
Alla åtgärder kommuniceras och förankras med berörda markägare innan 
de utförs. 
 
Dessa förslag och genomförandet är inte kopplade till bildandet av 
naturreservat eller till omprövningen av Torps vattenkraftverk.  
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Forts. § 109 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Samrådsunderlag.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna åtgärder i Örekilsälven mellan 
Torpdammen och utloppet i Saltkällefjorden.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagna åtgärder i Örekilsälven mellan 
Torpdammen och utloppet i Saltkällefjorden.    
 
Beslutet skickas till 
BioFactum, e-post biofactum@telia.com 
Milva AB, e-post lars@milva.se 
Länsstyrelsen 
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§ 110 Dnr 2020-000190  

Yttrande över vindkraftsplan för Tanums kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Tanum avser upprätta en ny vindkraftsplan i form av ett tematiskt tillägg 
till kommunens översiktsplan ÖP 2030. Den nya vindkraftsplanen ska 
ersätta det nu gällande tematiska tillägget på tema vindkraft, som 
kommunen antog 2009. 
  
Syftet med den nya vindkraftsplanen är att klargöra i vilken mån 
Vindkraftsplan 2009 fortfarande är aktuell, samt att utifrån dagens 
förutsättningar utreda hur Tanums vindresurser kan nyttjas på bästa sätt 
och i vilken mån det finns ytterligare områden som är lämpade för 
vindkraftsutbyggnad.  
 
Tanums kommun bedömer att den nya vindkraftsplanen är en 
översiktsplan vars innehåll och omfattning per automatik innebär att 
betydande miljöpåverkan kan väntas. Kommunen bedömer alltså att 
planen kan förväntas medföra en betydande miljöpåverkan och att en 
miljöbedömning därför ska genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. 
 
De punkter Tanum anser bör lyftas i en miljökonsekvensbeskrivning är:  

• Konsekvenserna för landskapsbilden av de föreslagna 
vindkraftsområdena och hur människors upplevelser av 
landskapet och närmiljön kan påverkas av dessa.  

• Konsekvenserna för värdefulla och välbesökta friluftsområden av 
de föreslagna vindkraftsområdena  

• Påverkan på strandskyddsområden och andra värdefulla 
naturområden samt påverkan på områden som omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser  

• Vilken inverkan på s.k. ”tysta och orörda områden” som de 
föreslagna vindkraftsetableringarna kan ha.  

• Hur hushållningsaspekterna kan tillgodoses när det gäller 
landskapet som resurs för olika intressen och som en tillgång för 
allmänheten  

• Olägenheter på grund av störningar av buller, skuggbildning och 
negativa visuella upplevelser.    

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Vindkraftsplan Tanums kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagen begränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsplanen i Tanums kommun      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
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Forts. § 110 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagen begränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsplanen i Tanums kommun.    
 
Beslutet skickas till 
Tanums kommun 
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§ 111 Dnr 2020-000191  

Yttrande över förslag till Vattenförsörjningsplan för 
Uddevalla kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Uddevalla kommun har låtit Västvatten AB/Tyréns AB ta fram ett utkast 
till vattenförsörjningsplan för kommunen. Förslaget sänds nu på remiss 
på uppdrag av Uddevalla kommun till berörda kommunala förvaltningar 
och bolag/förbund samt till grannkommunerna, LRF, länsstyrelsen och 
relevanta statliga myndigheter. 
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att utgöra underlag för att säkra 
tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i Uddevalla 
kommun på lång sikt. Målet är en vattenförsörjningsplan som redovisar 
nuvarande nyttjande av vattenresurser i Uddevalla kommun samt 
identifierar framtida behov och tillgångar av vattenresurser för 
dricksvattenförsörjning på lång sikt. 
 
Uddevallas huvudförsörjningssystem av dricksvatten för kommunen 
bygger på uttag från Köperödssjöarna och Bäveåns avrinningsområde. 
Hela detta område utgör en prioriterad vattenresurs även för framtiden, 
och en fortlöpande och god tillsyn av vattenskyddsområdet är en viktig 
skyddsåtgärd. Nuvarande vattenresurser och vattendomar kan vara 
tillräckligt för att klara behoven år 2050 men otillräckliga för att klara 
behoven år 2100. Vidare är grundvattenresurserna Gullmarsberg, 
Hässleröd, Fagerhult och Kyrkebyn prioriterade, eftersom de fyller en 
viktig funktion lokalt. 
  
Att upprätta en vattenförsörjningsplan är en metod att långsiktigt 
planera användandet av vattenresurser så att behov och vattentillgångar 
balanseras mot varandra. En vattenförsörjningsplan sätter fokus på 
vattenresurserna, både grundvattenresurser men även ytvattenresurser i 
form av sjöar och vattendrag. 
 
Uddevalla kommun har även börjat utreda möjligheterna att hämta 
råvatten från Vänern för att klara det långsiktiga behovet av dricksvatten 
i kommunen, och det finns en dialog med Trollhättans kommun. 
Råvatten från Vättern skulle kunna överföras direkt till Mariebergs 
vattenverk. I övrigt konstaterar planen att arbetet med såväl 
ytvattenresurser (sjöar och vattendrag) som grundvattenresurser är 
tillgångar för framtiden. Flera används redan i dagens 
vattenförsörjningssystem men möjligheten att utöka skydd och 
uttagsmöjligheter bör fortsätta utredas. 
 
Synpunkter: 
Möjligheten att förse Uddevallas del av Saltkällan med VA från Munkedal 
berörs inte i utredningen, något som är en brist.   
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Forts. § 111 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss 
Vattenförsörjningsplan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att möjligheten till samverkan mellan 
Uddevalla och Munkedal, tex i Saltkällan; bör belysas i planen.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att möjligheten till samverkan mellan 
Uddevalla och Munkedal, tex i Saltkällan; bör belysas i planen.  
 
Beslutet skickas till 
Uddevalla kommun 
Slutarkiv 
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§ 112 Dnr 2020-000063  

Svar på initiativärende från Göran Nyberg, 
Liberalerna, gällande beslutsinstans för detaljplaner 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 §34 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om 
antagande av detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska 
gälla vid försäljning av fastigheter och egendom. 
Samhällsbyggnadsnämnden har två förslag att ta ställning till, ett som 
förvaltningen tagit fram och ett som lagts fram av Göran Nyberg (L). 
 
Efter tre presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen (KS) och 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutades om följande lydelse av 
SBN:s reglemente: 

• SBN beslutar om antagande av mindre planer 
• SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala 

verksamhetsfastigheter 
• SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och 

industrimark, enligt av KF fastställda priser 
• SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett 

belopp av 2,0 mnkr. 
 
Förslagen från förvaltningen respektive Göran Nyberg (L) skiljer sig åt på 
två punkter: 

• Göran Nyberg (L) föreslår ett tillägg ”Beredning av detaljplaner”. 
Detta bedöms obehövligt eftersom det i SBN:s reglemente redan 
anges att nämnden ansvarar för detaljplanearbete. 

• Göran Nyberg (L) föreslår att SBN får ansvar för ”Försäljning av 
kommunal mark och kommunägda fastigheter till ett pris av högst 
två miljoner kronor”.  
Denna beloppsgräns återfinns i nu gällande reglemente och avser 
övrig mark.  

 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2020-05-18, § 46. 
Utdrag ur till reglemente för SBN 
Beslut KS 2020-03-09, § 34.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förordar följande förslag till beslut 

• Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

• Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 
fastställda priser. 

• Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till 
ett pris av högst två miljoner kronor. 

• Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner 
kronor.    
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Forts. § 112 
 
Yrkanden 
Enig kommunstyrelse: Att ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 
 

• Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. 

• Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige 
fastställda priser. 

• Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till 
ett pris av högst två miljoner kronor. 

• Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner 
kronor.  
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§ 113 Dnr 2020-000054  

Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04-§ 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2020-04-01 – 2020-04-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förteckning delegationsbeslut.  
 
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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§ 114 Dnr 2020-000205  

Delårsrapport och bokslut 2020 för Munkedals 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden 
januari-april 2020. För året prognostiseras ett resultat på 19,6 mnkr. 
Budgeterat resultat är 13,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 
5,7 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som 
kommunfullmäktige beslutat för 2020. 
 
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -9,7 mnkr. 
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat 
underskottet på 5,9 mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar underskott med 2,4 mnkr 
respektive 1,3 mnkr. En stor del av de befarade underskotten hänger 
samman med den pågående Covid-19 pandemin. 
 
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med 
budget på 136 mnkr. 
 
Under senare delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom 
kommunens förvaltningar handlat om att hantera Covid-19. Strategin för 
kommunens arbete har varit att i stort följa de direktiv som getts av 
folkhälsomyndigheten. 
 
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två 
av tre uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för 
reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara 
delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av 
året.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020. 
 
Yrkanden 
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag samt tillägg att 
kommunstyrelsen beslutar att kalla in presidierna för välfärdsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden till dialog 
den 26 juni, med anledning av avvikelser i bokslutet.  
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Forts. § 114 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om att kalla in 
presidierna för dialog och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tilläggsyrkandet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kalla in presidierna för välfärdsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden till dialog 
den 26 juni, med anledning av avvikelser i bokslutet 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020.  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Presidium för barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef välfärd 
Presidium för välfärdsnämnden 
Förvaltningschef samhällsbyggnad 
Presidium för samhällsbyggnadsnämnden 
Kommundirektör 
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§ 115 Dnr 2020-000192  

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Revideringar i krisledningsnämndsreglementet föreslås, vilka är att:  
 
En hänvisning till LAG (2006:544) kap 3 finns med i reglementet, 
avseende vad som gäller när riket är i krig. Detta utifrån att 
totalförsvarsplaneringen är återupptagen och kommunen är skyldig att 
planera för så kallad höjd beredskap  
Att det finns en tydlig skrivning om att det är krisledningsnämnden som 
vid extraordinära händelser fattar beslut om att begära stöd från annan 
part.   
Att ett utskott kan användas enligt förslag.   
Att det finns med i reglementet att KLN ska hjälpa till med planeringen 
av krisberedskapsrådet enligt förslag.  
Skrivning om Personuppgiftsansvaret    
 
Förslagen på nya paragrafer och tillägg är markerade i dokumentet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Reglemente Krisledningsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att antaga förslag till reviderat reglemente 
för Krisledningsnämnden.   
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Avslag till att ett utskott ska inrättas. 
 
Christoffer Wallin (SD): Bifall Rolf Jacobsson (KD) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf 
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Göran Nybergs (L) yrkande 
Nej-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande.  
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Forts. § 115 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Johnny Ernflykt (M)   x 
Göran Nyberg (L) x   
Christoffer Wallin (SD)  x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Louise Skaarnes (SD)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Rolf Berg (S)  x  
Sten-Ove Niklasson (S)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Resultat 2 8 1 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för 
Krisledningsnämnden efter ändring att ett utskott inte ska inrättas.  
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§ 116 Dnr 2020-000186  

Kommunalt partistöd 2020 - Liberalerna i Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 
kr. 
 
Liberalerna inkom 2020-05-15 med redovisning för kommunalt partistöd. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Redovisning av partistöd 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 kr       
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 kr     
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§ 117 Dnr 2020-000208  

Kommunalt partistöd 2020 - Vänsterpartiet Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 
kr. 
 
Vänsterpartiet inkom 2020-06-03 med redovisning för kommunalt 
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Redovisning av partistöd 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 kr.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr) 
Totalt: 35 475 kr.  
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§ 118 Dnr 2020-000210  

Kommunalt partistöd 2020 - Munkedals 
arbetarekommun 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag 
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av 
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % 
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 
kr. 
 
Munkedals arbetarkommun inkom 2020-06-03 med redovisning för 
kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och 
är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av erhållet partistöd 2019.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Munkedals arbetarekommuns 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Munkedals arbetarekommun enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 8 x 11 825 kr (94 600 kr) 
Totalt: 106 425 kr       
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Munkedals arbetarekommuns 
redovisning för kommunalt partistöd 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till 
Munkedals arbetarekommun enligt följande: 
Grundstöd: 11 825 kr 
Mandatstöd: 8 x 11 825 kr (94 600 kr) 
Totalt: 106 425 kr     
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§ 119 Dnr 2019-000197  

Försäljning av bostäder i Hedekas 
Sammanfattning av ärendet 
VD för Munkbo AB inkom 2019-09-26 med en förfrågan till 
kommunfullmäktige om att få sälja bolagets fastigheter på 
Åkersbergsområdet i Hedekas. 
2020-01-20, § 11 återremitterade kommunstyrelsen ärendet för 
ytterligare beredning. 
2020-05-11, § 95 beslutade kommunstyrelsen att bordlägga ärendet till 
nästa sammanträde. 
 
Styrelsen för Munkbo AB beslutade 2020-06-05 att återta sin begäran 
om att få sälja fastigheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Styrelseprotokoll Munkbo AB 
Beslut KS 2020-05-11, § 95 
Beslut KS 2020-01-20, § 11 
Skrivelse från Munkbo AB om begäran om försäljning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet 
 
Beslutet skickas till 
Styrelsen för Munkbo AB 
Slutarkiv 
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§ 120 Dnr 2020-000023  

Borgensavgift 2021 
Sammanfattning av ärendet 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta 
ut marknadsmässiga borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den 
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår 
att Kommunfullmäktige beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på 
att ekonomikontoret bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram 
ett förslag till kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2020 (året före avgiftsåret) 
besluta om storleken på borgensavgiften för 2021. Avgiften skall 
erläggas senast 31 mars 2021. Enligt regelverket kring borgensavgifter 
är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en 
motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden. 
Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2021.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2021.   
 
 

 

ProSale Signing Referensnummer: 899167



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 121 Dnr 2020-000185  

Bildande av dotterbolag inför försäljning samt 
godkännande av försäljning av byggrätter på 
Vadholmen 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex; bildande av dotterbolag. 
 
Bolagsstämman ska fatta beslut om: 
Bildande av bolag  
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  
Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 
mnkr exkl. moms  
 
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planhandlingarna kommer att 
ställas ut för granskning under sommaren och detaljplanen kommer att 
antas under hösten 2020. Parallellt med granskningen kommer en 
”markanvisningstävling” att utlysas. Tävlingen avser byggrätterna i 
detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter och upp till ca 3000 
m2 lokaler och centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag (inkl. 
anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i 
tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. Två dotterbolag bildas, ett för varje 
byggrätt. Dessa bolag säljs sedan till den som vinner 
markanvisningstävlingen för respektive byggrätt. Försäljningen kommer 
att ske i nära samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut från styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 
 
Styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar 
två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter. 
 
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer 
de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.      
 
Yrkanden 
Mattias Johansson (SD): Bifall till Vadholmen Foss 2:81 mfl AB:s 
styrelses förslag till beslut. 
 
Liza Kettil (S): Återremiss i väntan på utfallet av kommundirektörens 
utredning gällande Munkbo AB. 
 

ProSale Signing Referensnummer: 899167



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts. § 121 
 
Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Liza Kettils 
(S) yrkande om återremiss.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bolagsstyrelsens förslag till beslut och 
yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
bolagets förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bolagsstyrelsens förslag till beslut 
Nej-röst: Återremiss.  
 
Omröstningsresultat 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Johnny Ernflykt (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Louise Skaarnes (SD) x   
Liza Kettil (S)  x  
Rolf Berg (S)  x  
Sten-Ove Niklasson (S)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Resultat 6 5 0 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar 
två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter. 
 
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer 
de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.    
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§ 122 Dnr 2020-000197  

Tillfällig delegering - Vadholmen 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planmaterialet kommer att 
ställas ut för granskning under sommaren och detaljplanen kommer att 
antas under hösten 2020. Parallellt med granskningen kommer en 
”markanvisningstävling” att utlysas. 
Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150 
lägenheter och upp till ca 3000 m2 lokaler för centrumverksamheter. 
Inkomna tävlingsbidrag (inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt 
förutsättningarna som anges i tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
Inlämnade tävlingsbidrag (anbud) måste hanteras under sträng 
sekretess under tiden från inlämnandet tills beslut tas. Kravet på 
sekretess gäller i högsta grad de tjänstepersoner som deltar i 
utvärderingen liksom de politiker som tar del av materialet. Det är därför 
av stor vikt att den grupp personer som deltar i utvärderingen fram tills 
beslut ska fattas begränsas. 
Förmodligen (förhoppningsvis) överstiger anbudssummorna det belopp 
under vilket samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut om försäljning. 
Beslut ska då enligt gällande reglemente fattas av kommunfullmäktige 
efter att ha beretts av kommunstyrelsen. Det kan befaras att 
sekretessen är svår att hålla redan efter beslutet i 
samhällsbyggnadsnämnden. Möjligheten att fatta beslut om denna 
försäljning bör därför delegeras till samhällsbyggnadsnämnden. 
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två 
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att 
samverka med bolaget i detta ärende.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2020-05-18, § 52. 
Tjänsteskrivelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i 
Örekilsparken till Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse 
mark i detaljplanen Vadholmen.   
 
Yrkanden 
Mathias Johansson (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Avslag. 
 
Göran Nyberg (L): Bifall Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande. 
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Forts. § 122 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut och Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
ärendet.  
 
Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag om att 
delegera rätten att sälja mark på Vadholmen/i Örekilsparken till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i detaljplanen 
Vadholmen.  
 
Reservation 
SD-gruppen.  
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§ 123 Dnr 2018-000105  

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om 
IOP (idéburet offentlig partnerskap) 
Sammanfattning av ärendet 
Hans-Joachim Isenheim har till Kommunfullmäktige 2018-03-01, lagt 
fram en motion om att teckna avtal genom Idéburet Offentligt 
Partnerskap med ”Vägen ut, Branneby”. I samband med omorganisation 
2019-01-01 fördes motionen över till Kultur- och fritidsnämnden. 
Munkedals kommun saknar idag generella riktlinjer kring avtal genom 
Idéburet Offentligt Partnerskap. Då detta saknas bör avtal ej tecknas 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2020-05-13, § 32. 
Motion Hans-Joachim Isenheim (MP)  
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att 
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med "Vägen ut, 
Branneby".    
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att 
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut, 
Branneby”.  
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§ 124 Dnr 2017-000426  

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om att 
stärka de ideella organisationernas ställning i 
välfärdsarbetet. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
besvara motion från Karin Blomstrand (L). I motionen föreslås att en 
utredning genomförs om förutsättningarna för Munkedals kommun att 
införa en lokal överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap. 
På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala 
området och inom integrationsområdet - mellan regering, Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer.  
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det 
sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga 
villkor med andra aktörer verksamma på området.  
En utredning har gjorts av Wivi-Anne Wiedemann, anställd som 
verksamhetsutvecklare på Välfärdsenheten. Utredningen är ett material 
som lägger god grund till hur Munkedals kommun kan skapa en lokal 
överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KFN 2020-05-13, § 33. 
Motion från Karin Blomstrand (L).  
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa 
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap 
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa 
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap.  
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§ 125 Dnr 2019-000255  

Svar på motion från Lars-Göran Sunesson, 
Centerpartiet - Belys HBTQ-frågorna i skolorna 
Sammanfattning av ärendet 
Motionären Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på att Munkedals kommun 
genomför en särskild utbildnings- och informationsinsats i HBTQ-frågor 
till personal i kommunens skolor. 
 
Skolverket har förutom det som står i läroplanen en mängd dokument 
som beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med 
sexualitet, genus och relationer i grund- och gymnasieskolan. Här finns 
både webbutbildningar och stödmaterial för grund-, gymnasie- och 
särskolan. Materialen visar hur personalen kan möta både läroplanens 
krav och möjligheter. Materialet ska bidra till att utveckla en 
undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och 
reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, 
samhälls- och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga 
perspektiv. Stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till 
rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna 
förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utöver det redan pågående 
arbetet att inkorporera insatsen som motionen avser i den av Barn och 
utbildningsnämndens antagna strategiska plan för höjd måluppfyllelse. 
Planen innehåller bland annat de utbildningsinsatser som ska 
genomföras för personalen på skolorna under en femårsperiod.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2020-04-22, § 28. 
Motion från Lars-Göran Sunesson (C).  
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.     
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till 
beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.   
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§ 126 Dnr 2018-000442  

Återrapport - Översyn dokumentationskrav, Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11- 25 att barn- och 
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur 
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I 
samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av 
kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen har genomlyst de dokumentationskrav 
som finns samt vilka åtgärder som gjorts eller planeras att införas för att 
förenkla och effektivisera.  
 
Generellt ska digitala system förenkla och tidsoptimera vardagen för 
medarbetaren.  
 
Införande av en gemensam skolportal kommer att underlätta för 
användarna.  
 
När Ciceron är implementerat fullt ut kommer det att förenkla och korta 
ner arbetstiden avsevärt för nämndsekreterare och registrator.  
Digital signering och digitalt närvarosystem är andra exempel på hur 
handläggningstider kan förkortas.  
 
Fortbildning i hur systemen används är en investering som krävs för att 
få ut full effekt.  
 
Skolverket har identifierat sex områden som andra funktioner kan 
hantera än legitimerade lärare. Lärare får mer tid till undervisning och 
skolutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2020-04-22, § 30. 
Beslut KF 2019-11-25, § 132. 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn och utbildningsförvaltningens 
redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 
tidseffektivt sätt med tillägg att: 
Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av 
Coronaviruset verkligen behövs göras. 
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
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Forts. § 126 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn och utbildningsförvaltningens 
redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 
tidseffektivt sätt med tillägg att: 
Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av 
Coronaviruset verkligen behövs göras.  
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§ 127 Dnr 2020-000106  

Återrapport - Kartläggning av orsaker till hög 
sjukfrånvaro 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132, i ärendet ”kommunens mål 
och  resursplan”, välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga 
bakomliggande faktorer till den omfattande sjukfrånvaron. 
Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den 
omfattande sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de 
verksamhetssystem där sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation 
till den OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljöenkät) som 
anställda besvarar en gång per år. 
Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder 
en komplex bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid, 
motsvarande svängningar i hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av 
statistik eller forskning. 
Trots det framhålls arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i 
perioder av ökad sjukfrånvaro. Eftersom det rör sig om stora kostnader 
för arbetsgivaren samt har inverkan på personalens välbefinnande så är 
det en angelägen fråga. 
Arbetsgivaren behöver göra det som går för att sänka sjuktalen. 
Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera håll för att sänka 
sjuktalen samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt 
förfogande för att vända trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid 
som norm, att utbilda chefer i sitt ledarskap, lyfta fram de rutiner som 
finns för hur sjukfrånvaron hanteras, samt att nyttja de resurser som 
finns att tillgå i form av HR-avdelning och företagshälsovård.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-05-20, § 29. 
Tjänsteskrivelse 
Kartläggning 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av 
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av 
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.  
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§ 128 Dnr 2020-000109  

Återrapport - Översyn och analys av 
dokumentationskrav, Välfärdsförvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och 
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur 
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. 
I samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av 
kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning. 
Myndighetsutövningen hos Individ- och familjeomsorg och Bistånd 
tillämpar de riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram gällande 
dokumentation och handläggning. Kontroll av dokumentationen sker två 
till fyra gånger per år för varje handläggare. När Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) har gjort granskningar av dokumentationen följer de 
socialstyrelsens rekommendationer, deras bedömning har varit att 
dokumentationen i Munkedals kommun är bra, dock kan det i vissa fall 
behövas dokumenteras mer då det handläggarna faktiskt 
utfört är mer än det som kan utläsas i akt. 
Förvaltningen redovisar områden där lagstyrda dokumentationskrav kan 
förenklas genom digitala lösningar och andra åtgärder, så som; nytt 
verksamhetssystem, taligenkänning, Barnsam, administrativt stöd, 
resurser vid implementering av nytt system samt BBIC (barnets behov i 
centrum), processvägledning för utförarna kring dokumentation, tätare 
uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation och en App till 
telefonen för dokumentation. 
Enligt särskilda konsekvensbeskrivningar görs bedömningen: 
att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer en 
kostnad som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det 
i förlängningen leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en 
bättre arbetsmiljö och det bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet 
bättre kan komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är 
igenkännbart för barn.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-05-20, § 30. 
Tjänsteskrivelse.  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av 
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
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Forts. § 128 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av 
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.  
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§ 129 Dnr 2020-000111  

Återrapport - Översyn, resursoptimering av 
arbetsuppgifter, Välfärdsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga 
förvaltningar kritiskt skall granska respektive organisation för att 
identifiera arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras. 
Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna som Munkedals kommun 
står inför och som innebär att förvaltningarnas arbete bedrivs effektivt 
och med bibehållen kvalitet. 
Välfärdsförvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter 
som kan förenklas och elimineras. Flera processer är igång och syftar till 
att skapa en mer effektiv verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete 
som pågår under hela året och som skall bidra till att skapa en mer 
kostnadseffektiv organisation. 
Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp 
av digitala lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och 
för att lösa delar av kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade 
statsbidrag samt ansöka om projektmedel. 
Förvaltningen har identifierat och redovisar arbetsuppgifter som har 
eliminerats/förenklats eller som kan elimineras/förenklas i framtiden. 
Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det 
kan vara  
 kostnadsminskning, men man ska beakta att licenskostnader för digitala 
system, moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till höga 
kostnader.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-05-20, § 31. 
Tjänsteskrivelse 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens 
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller 
elimineras.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens 
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller 
elimineras.  
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§ 130 Dnr 2020-000113  

Redovisning av motioner och medborgarförslag 2020 
som ej beretts färdigt - Välfärdsnämnden 
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. 
Planeringen var att välfärdsnämnden i sitt möte 2020-03-19 skulle 
behandlat ärendet så redovisningen kunde överlämnas till 
kommunfullmäktiges möte i april. Då välfärdsnämndens möte ställdes in 
på grund av covid19, har redovisningen inte kunnat inlämnats tid till 
kommunfullmäktige. 
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts 
färdigt av välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-05-20, § 33 
Tjänsteskrivelse 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.  
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§ 131 Dnr 2020-000178  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och 
utbildningsnämnden. 
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 ligger för tillfället under barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2020-04-22, § 29 
Redovisning medborgarförslag och motioner 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt 
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§ 132 Dnr 2020-000219  

Initiativärende från Liza Kettil (S) gällande Munkbo AB 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens dialogdag gällande ägardirektiv för helägda bolag 
den 25 maj utformades ett uppdrag till kommundirektören vad gäller 
Munkbo AB. Kommunstyrelsen bör dock fatta ett formellt beslut kring 
uppdraget.  
 
Yrkanden 
Liza Kettil (S): Att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram 
erforderliga beslutsunderlag samt förslag till beslut med syfte att Munkbo 
AB ska bygga den fastighet på Sohlbergsområdet där det finns plan för 
verksamhetslokaler. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L) och Carina Thorstensson (C): 
Bifall Liza Kettils (S) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta 
fram erforderliga beslutsunderlag samt förslag till beslut med syfte att 
Munkbo AB ska bygga den fastighet på Sohlbergsområdet där det finns 
plan för verksamhetslokaler 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören. 
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