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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 79    
 
Information 
 
Information från Samordningsförbundet Väst, föredragande Gudrun Emilsdottir. 
 
Dialogmöte med nämnderna om budget 2020. (Se separata anteckningar.) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 80 
 
Fastställande av föredragningslista 
Sammanfattning  
 
Ett extraärende gällande revidering av avfallsföreskrifter har inkommit efter det 
att kallelsen gick ut. 
 
Rolf Jacobsson (KD) anmäler ett initiativärende gällande extra bidrag till 
bordtennisklubben då de gått upp i första divisionen. 
 
Kommunstyrelsen väljer också att ta bort punkten ”information från 
förtroendevalda/rapporter från förtroendevalda”. 
 
Beslut 
 

∗ Kommunstyrelsen fastställer följande föredragningslista: 
 
 

1.  Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD)  
 

2.  Revidering av avfallsföreskrifter 
 

3.  Remiss kostnadsutjämning 
Dnr: KS 2019-24 

4.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: KS 2019-28 

5.  Årsredovisning Samordningsförbundet Väst 
Dnr: KS 2019-84 

6.  Årsredovisning Tolkningsförmedlingen Väst 
Dnr: KS 2018-319  

7.  Utbetalning av partistöd 2019 – Moderaterna 
Dnr: KS 2019-97 

8.  Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten på Tegelverket 

9.  Information från förvaltningen 
- Uppföljning av den regionala kraftsamlingen för att nå klimatmålet i Västra 
Götaland. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 81 
 
Initiativärende från Rolf Jacobsson (KD) 
 
Sammanfattning 
 
Rolf Jacobsson (KD) inkom under sammanträdet med ett initiativärende 
angående möjligheten att bistå Munkedals Bordtennisklubb för merkostnader då 
de gått upp i högsta division.   
 
Yrkande 
 
Rolf Jacobsson (KD): Ge i uppdrag åt förvaltningen att se över möjligheten att, 
som ett led i Munkedal kommuns marknadsföring, bistå Munkedals 
Bordtennisklubb med ett bidrag för merkostnader som tillkommer för 
avancemanget till Pingisligan 2019-2020. 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen och Carina Thorstensson 
(C): Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

∗ Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att, som ett led i Munkedal kommuns marknadsföring, bistå 
Munkedals Bordtennisklubb med ett bidrag för merkostnader som 
tillkommer för avancemanget till Pingisligan 2019-2020. 

 
Expedieras 
Kommundirektören 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 82   Dnr: KS 2019-76 
 
Revidering av avfallsföreskrifter 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2019-04-29 §35  
∗ att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden med begäran om nytt 
förslag när det gäller avgiftsbefrielse för obebodda hus, samt att 
avfallsföreskrifter och avfallstaxor ses över så att dokumenten överensstämmer. 
 ∗ att i avvaktan på nytt beslut om tillämpning av avfallsföreskrifter och 
renhållningstaxa skall övergång till nytt insamlingssystem tillfälligt avbrytas och 
ge Rambo i uppdrag att ompröva de fastigheter som ej fått möjlighet till att välja 
4-fackskärl. 
 
I underlagsmaterialet inför beslut om nytt insamlingssystem (daterat 2016) 
redovisar Rambo att hemsortering i fyrfackskärl kan erbjudas ca 2500 av 
kommunens 4100 fastigheter. Ca 1600 fastigheter har vägar som endast kan 
nås med ”mindre” sopbil. Detaljerad kartläggning skulle göras vid införandet. 
 
En ny framkomlighetsinventering gjordes i mars 2018. Kriterierna för 
inventeringen var framkomlig väg och vändmöjlighet för varje fastighet med 4-
facksbil, mindre 2-facksbil och Gemensamma kärlskåp där ingen sopbil alls 
kommer fram. Rambo har sammanställt inventeringens resultat för Munkedals 
kommun. 
 
I samband med denna kartläggning har reaktionerna varit tydligt negativa bland 
fastighetsägare som velat ha fyrfackshämtning men pga vägens standard 
nekats. Rambo kommer att genomföra en förnyad inventering avseende 
vägstandard. 
 
Planeringen inför det nya insamlingssystemet som införs hösten 2019 behöver 
fortsätta i oförändrad omfattning. 
 
Beredning 
 
Delegationsbeslut, daterat 2019-05-13, av samhällsbyggnadsrådet. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut  
 

∗ Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2019-04-29 §35 avseende delen 
om att ”avbryta övergången till nytt insamlingssystem”.  
 

∗ Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att fortsätta förberedelserna för 
införandet av nytt insamlingssystem. 
 

∗ Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att tillse att så många hushåll som 
möjligt får möjlighet att välja fyrfackssystem. Det är viktigt att krav på 
vägarnas standard inte överdrivs.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 82 
 

∗ Rambo och miljönämnden uppmanas att pausa inventering och 
uppföljning av hushåll som saknar hämtning av hushållsavfall till dess 
föreskrifterna reviderats. 

 
∗ Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter beredningen av revideringen av 

avfallsföreskrifterna och återkommer till kommunfullmäktige med förslag 
till förändringar. 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) 
och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut  
 

∗ Kommunfullmäktige upphäver beslutet 2019-04-29 §35 avseende delen 
om att ”avbryta övergången till nytt insamlingssystem”.  
 

∗ Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att fortsätta förberedelserna för 
införandet av nytt insamlingssystem. 
 

∗ Kommunfullmäktige uppmanar Rambo att tillse att så många hushåll som 
möjligt får möjlighet att välja fyrfackssystem. Det är viktigt att krav på 
vägarnas standard inte överdrivs.  

 
∗ Rambo och miljönämnden uppmanas att pausa inventering och 

uppföljning av hushåll som saknar hämtning av hushållsavfall till dess 
föreskrifterna reviderats. 

 
∗ Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter beredningen av revideringen av 

avfallsföreskrifterna och återkommer till kommunfullmäktige med förslag 
till förändringar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 83    Dnr: KS 2019-24 
 
Remiss kostnadsutjämning 
 
Sammanfattning 
 
Regeringen tillsatte 2016 en särskild utredning med uppgift att göra en översyn 
av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Uppdraget 
innefattade att se över om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp 
större samhällsförändringar samt att analysera möjligheterna att förenkla 
utjämningen. 
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar 
för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende 
av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för 
skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt 
finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till 
skillnad mot inkomstutjämningen. I huvudsak grundar sig utjämningen på 
skillnader i befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur 
 
Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt 
syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor, 
och att det finns ett genomgående behov av uppdatering av systemet så att 
utjämningen mellan olika delar av landet förstärks. 
 
Synpunkter från Munkedals kommun 
Munkedals kommun ställer sig positiv till utredningens förslag, men vill lämna 
följande synpunkter: 
 

− Det är bra om modellen för kostnadsutjämning blir mer transparant vilket 
kan öka förståelsen för de förändringar som modellen ger. En väl 
fungerande fördelningsmodell gör det möjligt att minska de riktade 
statsbidragen till kommunerna och istället föra in dessa i de generella 
statsbidragen. 

 
− Det är positivt att förslaget till kostnadsutjämning i större utsträckning tar 

hänsyn till glesbygdsfaktorer och socioekonomiska faktorer. 
 

− Det är viktigt att utjämningssystemet utformas så att löpande 
uppdateringar inte ger ett för stort utslag för enskilda kommuner. Stora 
förändringar enskilda år på kostnadsutjämningen riskerar att betydligt 
försvåra planeringsförutsättningarna för kommunerna. 

 
− Det är viktigt att de variabler som används i de olika delmodellerna inte 

är påverkbara. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-03. 
Remiss – Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen (SOU 2018:74) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 83 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 

∗ Kommunstyrelsen godkänner föreslagna synpunkter på utredningen och 
överlämnar dessa som sitt svar på remissen 

 
Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) 
och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

∗ Kommunstyrelsen godkänner föreslagna synpunkter på utredningen och 
överlämnar dessa som sitt svar på remissen 

 
 
Expedieras 
Finansdepartementet (enligt instruktioner i missiv) 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 84    Dnr: KS 2019-28 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 
2019-01-14, § 5 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-04-01 – 2019-04-30. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-03 
Delegationslista 2019-04-01 – 2019-04-30. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L) och SD-gruppen: Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

* Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 85    Dnr: KS 2019-84 
 
Årsredovisning Samordningsförbundet Väst 
 
Sammanfattning 
 
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av 
styrelsen 2019-03-15. 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 2018. 
 
Förbundet redovisar ett resultat på -0,5 mnkr. Det budgeterade resultatet var  
– 2,6 Mnkr. Orsakerna till avvikelsen är bland annat att det var svårt att 
bemanna alla uppdrag i början av året, att en arbetsterapeuttjänst har varit 
vakant under året samt att steg1 insatser i Lysekil upphörde.   
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-09. 
Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Väst. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att; 
- godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Väst. 
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) 
och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att; 
- godkänna upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet Väst. 
- bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 86    Dnr: KS 2018-319 
 
Årsredovisning Tolkningsförmedling Väst 
 
Sammanfattning 
 
Tolkförmedling i Väst inkom 2019-04-16 med årsredovisning för 2018. 
Årsredovisningen antogs av direktionen 2019-03-29 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde i januari 2019. I februari 
tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Under året har befintligt 
verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer digitaliserats 
och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via en app 
alternativt webb och telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, 
dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Resultatet för 2018 uppgick till ett överskott på 5,3 mnkr. Det egna kapitalet har 
således förstärkts och uppgår efter årets resultat till 29,5 mnkr.  
 
Av fem kvalitetsmål uppfylls tre. Mål för ekonomi, miljö och arbetsmiljö har inte 
uppfyllts. 
 
Samtliga kontroller enligt internkontrollplanen har genomförts. De brister som 
uppmärksammats har åtgärdats där det varit möjligt och i övriga fall har 
åtgärder klarlagts för genomförande längre fram. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-24. 
Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar; 
- att godkänna upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst 
- att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) 
och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar; 
- att godkänna upprättad årsredovisning för Tolkförmedling Väst 
- att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 87    Dnr: KS 2019-97 
 
Utbetalning av partistöd 2019 – Moderaterna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 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 2019 är 46 500 kr. 
 
Moderaterna inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2019-04-25. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-29. 
Redovisning kommunalt partistöd inkommen 2019-04-25. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 

∗ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt 
partistöd 2018.  

 
∗ Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 

Moderaterna i Munkedal enligt följande: 
 

 
 
Yrkande 
 
SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall 
till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

∗ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för kommunalt 
partistöd 2018.  

 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 7 81 375 93 000 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 87 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
11 625 7 81 375 93 000 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 88    Dnr: KS  
 
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten på 
Tegelverket 
 
Sammanfattning 
 
Munkedal Vatten AB föreslår i ett beslut 19 februari 2019 §11 att ett 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten bildas för 
Tegelverksområdet med 28 byggrätter. VA-systemet är utbyggt.  
 
Anläggningsavgifter har debiterats för de 28 byggrätterna. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-15, § 53 
Tjänsteskrivelse 2019-03-22. 
Karta och förteckning över verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten för Tegelverket. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut  
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten för Tegelverket enligt bifogad karta och 
förteckning. 

Yrkande 
 
M-gruppen, Göran Nyberg (L), SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) 
och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten för Tegelverket enligt bifogad karta och 
förteckning. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 89 
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
Kommundirektören informerar om uppföljning av den regionala kraftsamlingen 
för att nå klimatmålet i Västra Götaland. 
 


