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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 12 september 2018, kl. 09.00-17.30 
 

Beslutande Åsa Karlsson (S), ordförande 
 Rolf Berg (S) 
 Maria Sundell (S)  

Jenny Jansson (S) §§ 142–180 
Liza Kettil (S) för Jenny Jansson (S) §§ 141–142 första informationspunkten  

 Karl-Anders Andersson (C) 
 Lars-Göran Sunesson (C)  

Carina Thorstensson (C) för Birgitta Karlsson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 Ausra Karlsson (M) för Ann-Sofie Alm (M) 
 Ulla Gustafsson (M)  

Camilla Espenkrona (M) §§ 141–142 till och med fjärde informationspunkten 
samt § 143. 
Karin Blomstrand (L) för Camilla Espenkrona §§ 142, 144–180  
Olle Olsson (KD) för Rolf Jacobsson (KD) §§ 141–142 till och med fjärde 
informationspunkten samt § 143. 
Rolf Jacobsson (KD) §§ 142, 144–180 

 Ove Göransson (V) för Håkan Berg (V)  
Christoffer Wallin (SD) för Heikki Klaavuniemi (SD) §§ 141 – 142 till och med femte 
informationspunkten samt 143. 
Heikki Klaavuniemi (SD) §§ 142, 144-180 
Matheus Enholm (SD) 

   
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Liza Kettil (S) ej tjänstgörande §§ 142–180 
Pia Hässlebräcke (S) 
Regina Johansson (S) 
Karin Blomstrand (L) 
Olle Olsson (KD) ej tjänstgörande §§ 142, 144–180 

  
Utses att justera 
 

Matheus Enholm (SD) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum senast måndagen den 17 september, kl. 09.00. 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 141–180 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Åsa Karlsson (S) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Matheus Enholm (SD) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 141 
 
Förändring av föredragningslistan 
 
Ärende 5, Initiativärende S, C och MP gällande projektering gång- och cykelväg 
till Tungenäset tillkommer. 
 
Ärende 23, Boende till elever inskrivna på Kunskapens Hus IM-program 
tillkommer. 
Ärende 24, Begäran om borgen för Rambo AB tillkommer. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt 
följande: 
 

 Dialog med Lantmäteriet 
Information från säkerhetssamordnaren 
Information från sektor samhällsbyggnad 
Information från sektor barn och utbildning 
Information från sektor omsorg 
Information från kommundirektören 
Information från myndighetsutskottet 
Information från Fyrbodals kommunalförbund  
Information från förtroendevaldas uppdrag. 

1. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 1 
Dnr: KS 2018-380 

2. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 4 
Dnr: KS 2018-381 

3. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 5 
Dnr: KS 2018-382 

4. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 7 
Dnr: KS 2018-383 

5. Initiativärende S, C och MP gällande projektering gång- och cykelväg  
till Tungenäset. 

6. Information om pågående arbete med VA-ledningar på Tungenäset. 
Dnr: KS 2016-105 

7. Yttrande över förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog 
Dnr: KS 2018–326 

8. Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
Dnr: KS 2018-150 
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KOMMUNSTYRELSEN 

9. Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr: KS 2017-36 

10. Svar på medborgarförslag gällande handlingsplan för hur självmorden ska minska. 
Dnr: KS 2017-359 

11. Internkontrollplan 2018 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän. 

Dnr: KS 2017–295 

12. Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020–2021 
Dnr: KS 2018–197 

13. Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020–2021 
Dnr: KS 2018–200 

14. Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020–2021 
Dnr: KS 2018–198 

15. Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020–2021 
Dnr: KS 2018–201 

16. Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020–2021 
Dnr: KS 2018–199 

17. Jävsnämndens budget 2019, plan 2020–2021 
Dnr: KS 2018–205 

18. Kulturskoleutredningen 
Dnr: KS 2018-261 

19. Redovisning av stipendier och priser 2018 
Dnr: KS 2018–62 

20. Regler för föreningsbidrag 
Dnr: KS 2018–368 

21. Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar 
Dnr: KS 2018–191 

22. Val till kommunala förtroendeuppdrag 
Dnr: KS 2014–521 

23. Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: KS 2018–109 

24. Boende till elever inskrivna på Kunskapens Hus IM-program 
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KOMMUNSTYRELSEN 

25. Begäran om borgen för Rambo AB  

26. Omformulering av borgensbeslut – Munkedal Vatten AB 
Dnr: KS 2018-334 

 

27. Justering av investeringsanslag i budget 2018 
Dnr: 2017-5 

 

28. Skattesats 2019 
Dnr: KS 2017-448 

 

29. Mål och resursplan 2019 
Dnr: KS 2017-448 

 

30. Översyn av medborgarråd 
Dnr: KS 2018-527 

 

31. Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals kommun 
Dnr: KS 2018-47 

 

32. Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
Dnr: KS 2018-384 

 

33. Handlingsplan för att vitalisera kommunfullmäktige 
Dnr: KS 2018-363 

 

34. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige att besluta 
om föräldraledighet för förtroendevald 

Dnr: KS 2018-280 

 

35. Partistöd 2018 – Liberalerna 
Dnr: KS 2018-146 

 

36. Partistöd 2018 – Moderaterna 
Dnr: KS 2018-146 

 

37. Partistöd 2018 – Socialdemokraterna 
Dnr: KS 2018-146 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 142 
 
Information 
 
Dialog med Lantmäteriet 
Information från säkerhetssamordnaren, kl. 11.00 

- Uppgradering av krisledningsplatser, skalskydd på Forum mm. 
Information från sektor samhällsbyggnad 

- Svar på fråga ställd på kommunstyrelsen 2018-06-13 gällande 
kommunens inköp av lokala livsmedel. 

Information från sektor barn och utbildning 
- Information om kränkande behandling, se § 143 

Information från sektor omsorg 
Information från kommundirektören 

- Information om vilka åtgärder som vidtas för att få en budget i balans 
2018; översyn av riktlinjer, kvalitetsnivåer och vårdprogram vad gäller 
beviljande av bistånd vilket kommer att bidra till att budget i balans 2019 
kommer att uppnås. 

Information från myndighetsutskottet 
Information från Fyrbodals kommunalförbund  
Information från förtroendevaldas uppdrag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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§ 143    Dnr: KS 2018-375 
 
Anmälan om händelser som föranlett att utredning startats angående 
kränkande behandling 
 
Sammanfattning 
 
Om ett barn anses ha blivit utsatt för kränkande behandling skall ansvarig rektor 
för verksamheten upprätta en anmälan till huvudmannen om att utredning 
inletts.   
Enligt gällande delegationsordning ska redovisning av dokumentation och 
åtgärder för respektive ärende att behandlas och godkännas av 
kommunstyrelsens myndighetsutskott. 
 
Sektorchef för Barn och utbildning redogör muntligen om de händelser som 
föranlett att skolans rektor startat utredning gällande kränkande behandling. 
Händelserna avser skola/förskola; 
 
Önnebacka förskola, Dnr KS 2018-375. 
  
Myndighetsutskottet behandlar ärendet 2018-09-11 då dokumentation och 
utredning är färdigställd. 
 
Beredning 
 
Sektorchefens muntliga föredragning. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar informationen 
 
 
 
Expedieras 
Nämndsekreterare myndighetsutskottet för vidare befordran till: 
Förskolechef Önnebacka förskola, 
Akt på respektive skola när ärendet avslutas. 
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§ 144    Dnr: KS 2018-380 
 
Försäljning av del av Dingle 2:56, område 1 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-05-03 §83 i uppdrag att förbereda 
försäljning av några områden på fastigheten Dingle 2:56. Försäljningen skulle 
annonseras och för område 1 ingår inte åkermarken. 
 
Försäljningen annonserades och de som anmält intresse fick material tillsänt sig 
direkt. Sista anbudsdag var den 25 juni 2018. 
 
2 anbud har inkommit. Bedömt värde är 0,9 - 1,1 mnkr. Anbuden är på 600 000 
kr resp. 1 100 000 kr. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-23. Karta över 
området. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 1, till 
Bertil och Margareta Persson för 1 100 000 kr. 

 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 1, till 
Bertil och Margareta Persson för 1 100 000 kr. 

 
Expedieras 
Anbudsgivare 
Sektor samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
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§ 145    Dnr: KS 2018-381 
 
Försäljning av del av Dingle 2:56, område 4 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-05-03 §83 i uppdrag att förbereda 
försäljning av några områden på fastigheten Dingle 2:56. Försäljningen skulle 
annonseras. 
 
Försäljningen annonserades och de som anmält intresse fick material tillsänt sig 
direkt. Sista anbudsdag var den 25 juni 2018. 
 
1 anbud har inkommit. Bedömt värde är 0,6–0,7 mnkr.  
Anbudet är på 600 000 kr. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-23. Karta över 
området. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 4, till 
Bengt och Inger Olsson för 600 000 kr. 

 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 4, till 
Bengt och Inger Olsson för 600 000 kr. 

 
Expedieras 
Anbudsgivare 
Sektor samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
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§ 146    Dnr: KS 2018-382 
 
Försäljning av del av Dingle 2:56, område 5 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-05-03 §83 i uppdrag att förbereda 
försäljning av några områden på fastigheten Dingle 2:56. Försäljningen skulle 
annonseras. 
 
Försäljningen annonserades och de som anmält intresse fick material tillsänt sig 
direkt. Sista anbudsdag var den 25 juni 2018. 
 
2 anbud har inkommit. Bedömt värde är 2,0–2,9 mnkr. Anbuden är på  
1 865 000 kr resp. 1 750 000 kr. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-23. Karta över 
området. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 5, till 
Gunilla och Daniel Johammar för 1 865 000 kr. 

 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 5, till 
Gunilla och Daniel Johammar för 1 865 000 kr. 

 
Expedieras 
Anbudsgivare 
Sektor samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
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§ 147    Dnr: KS 2018-383 
 
Försäljning av del av Dingle 2:56, område 7 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-05-03 §83 i uppdrag att förbereda 
försäljning av några områden på fastigheten Dingle 2:56. Försäljningen skulle 
annonseras. 
 
Försäljningen annonserades och de som anmält intresse fick material tillsänt sig 
direkt. Sista anbudsdag var den 25 juni 2018. 
 
3 anbud har inkommit. Bedömt värde är 0,3–0,4 mnkr.  
Anbuden är på 212 000 kr, 350 000 kr och 500 000 kr. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-23. Karta över 
området. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 7, till 
Gerth Höglind för 500 000 kr. 

 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Dingle 2:56, område 7, till 
Gerth Höglind för 500 000 kr. 

 
Expedieras 
Anbudsgivare 
Sektor samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
 
 
  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 148    
 
Initiativärende S, C och MP gällande projektering gång- och cykelväg till 
Tungenäset 
 
Sammanfattning 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP) vill uppdra åt 
förvaltningen att projektera gång- och cykelväg i samband med och i anslutning 
till VA-ledningarna till Tungenäset. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till förslaget. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att projektera 
gång- och cykelväg i samband med och i anslutning till VA-ledningarna till 
Tungenäset. 

 
 
Expedieras 
Sektorchef samhällsbyggnad 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 149    Dnr: KS 2016-105 
 
Information om pågående arbete med VA-ledningar på Tungenäset. 
 
Sammanfattning 
 
På Kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2018 efterfrågades information 
om det pågående arbetet med VA-ledningar på Tungenäset. 
 
Munkedal Vatten AB har på ramavtal handlat upp anläggandet av nya VA-
ledningar på en ca 800 m lång sträcka från Faleby och västerut. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-24. Karta över 
Tungenäset. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 137. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Expediering 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 150    Dnr: KS 2018-326 
 
Yttrande över förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog 
511-11655-2017 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen har upprättat ett förslag till ny strategi för 
formellt skydd av skog i Västra Götalands län. Den reviderade strategin innebär 
att skydd av ädellövskogar, tätortsnära skogar samt skogar på nyckelbiotoprika 
enheter prioriteras högre jämfört med tidigare. 
 
För Munkedals del finns följande ”värdetrakter” dvs stora natur och 
kulturvärden: 

- Bohusläns randlövskogar 
- Örekilsälven och Munkedalsälven 
- Kynnefjäll 

Här finns eller pågår i vissa fall arbetet med ytterligare skydd, tex reservat. 
 
När det gäller tätortsnära skog och strategin att stärka skyddet av dessa kan det 
göra planering och samhällsutveckling mer komplicerad. Samhällsutvecklingen 
hämmas dessutom av ökad restriktivitet när det gäller användning av åkermark 
och riklig förekomst av fornlämningar etc.  
 
Munkedal är en kommun där stora ytor utanför och i tätorterna kan användas av 
det rörliga friluftslivet och för rekreation. Situationen i kommunen kommer att 
vara fortsatt god avseende detta även om tätortsnära skogar används för 
bostads- eller industriområden. För kommunen är det viktigt att kunna växa och 
få fler invånare för att kunna bibehålla och förbättra servicen till medborgarna. 
 
Munkedals läge utmed väg E6 gör det gynnsamt att kunna erbjuda nya företag 
mark för etablering och befintliga företag utvecklingsmöjlighet. Trafikverket, 
Länsstyrelsen och kommuner har tagit fram ett program som pekar på fördelar 
med etableringar i anslutning till trafikplatser ur bla resursskäl. Detta kan 
naturligtvis innebära att tätortsnära skogsmark tas i anspråk och att det är 
viktigt att detta användningssätt prioriteras. 
 
Ur kommunens synpunkt är det viktigt att Länsstyrelsen blir mer behjälplig med 
att få fram områden för boende och verksamheter. Framförallt nya bostäder är 
ett område staten prioriterar så planeringen bör underlättas, inte försvåras. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-26. Missiv från 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, daterat 2018-06-20. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 138. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen tillstyrker arbetet med värdetrakter men anser att 
strategin med att bevara tätortsnära skog inte kan vara generell utan 
måste anpassas till varje kommuns och tätorts förutsättningar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 150 
 
 Kommunstyrelsen påtalar att det är viktigt att markägare blir ekonomiskt 

kompenserade vid påverkan på deras verksamhet. 
 
 Kommunstyrelsen anser att strategin ska ta hänsyn till äganderätten och 

ska därför ha markägarinitiativ som arbetssätt. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen tillstyrker arbetet med värdetrakter men anser att 
strategin med att bevara tätortsnära skog inte kan vara generell utan 
måste anpassas till varje kommuns och tätorts förutsättningar. 
 

 Kommunstyrelsen påtalar att det är viktigt att markägare blir ekonomiskt 
kompenserade vid påverkan på deras verksamhet. 

 
 Kommunstyrelsen anser att strategin ska ta hänsyn till äganderätten och 

ska därför ha markägarinitiativ som arbetssätt. 
 
Expediering 
Länsstyrelsen 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 151    Dnr: KS 2018-150 
 
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 
2018. Munkedals kommun har tillsammans med övriga kommuner i norra 
Bohuslän upphandlad funktionen dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska 
tillse att kommunen efterlever dataskyddsförordningens bestämmelser och ska 
ge råd och stöd samt utöva tillsyn i erforderlig omfattning. Dataskyddsombudet 
kan liknas vid en internrevisor.  
 
Varje nämnd, tillika myndighet, har nu att utse den upphandlade funktionen som 
dataskyddsombud för sin verksamhet. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-27. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 139. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Simon Jernelöv, JP Infonet, som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Simon Jernelöv, JP Infonet, som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.  

 
Expediering 
Sektorchefer 
Enhetschefer kommunledningskontoret  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 152    Dnr: KS 2017-36 
 
Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser ikraft, som ger tidigare 
ensamkommande barn en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att läsa klart 
gymnasiet, den så kallade gymnasielagen. I Sverige rör det sig om ungefär 9000 
unga som kan få denna möjlighet. Det rör sig om ensamkommande unga som 
blivit 18 år under tiden då de varit asylsökande och därför inte längre omfattas 
av kommunens boenden för ensamkommande. 
Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skall socialnämnden under 
perioden då den unge väntar på beslut, fatta beslut om ersättning enligt LMA 
(Lag om mottagande av asylsökande mfl). När den unge sedan fått beslut om 
uppehållstillstånd för studier, kan det bli aktuellt att bevilja försörjningsstöd 
under studietiden. Normalt sätt beviljas inte bistånd till försörjningsstöd vid 
gymnasiestudier, men enligt praxis (som bygger på ett uttalande från 
regeringen) tillåts ungdomar under 21 år, som inte slutfört sina gymnasiestudier 
att fortsätta med dem. Dock skall den som kan söka studiemedel för studierna, 
göra så. 
 
Förutsättningar för bistånd enligt LMA  
Den som befinner sig i en asylprocess, dvs väntar beslut från Migrationsverket 
eller Migrationsdomstol, har i allmänhet rätt till dagsersättning och logi från 
Migrationsverket. Det finns dock en mängd ungdomar som har fått 
avvisningsbeslut som ännu inte verkställts. De har en ny möjlighet i denna nya 
gymnasielag, men får inte ersättning från Migrationsverket så snart de har 
ansökt och tillstånd. Det är i dessa fall som socialnämnden istället får bedöma 
rätten till dagsersättning.  
För att dagsersättning enligt LMA skall kunna beviljas måste: 

 Den unge ha sökt om uppehållstillstånd enligt den sk gymnasielagen 
 Migrationsverket har beslutat att inhibera (stoppa) avvisningsbeslutet 

under utredningstiden 
 Den unge sakna egna medel (LMA 17 §: En utlänning som omfattas av 

denna lag och som saknar egna medel har rätt till bistånd för sin dagliga 
livsföring (dagersättning).)  

Rätt till ersättning föreligger inte längre när uppehållstillstånd beviljas, eller 
beslutet om utvisning åter blir verkställbart (inte längre inhiberas). Rätten till 
sådant stöd upphör när uppehållstillstånd ges. Om individen inte beviljas 
uppehållstillstånd upphör rätten till bistånd enligt LMA en vecka efter att beslutet 
om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart, om det inte är uppenbart 
oskäligt.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 140. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 152 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten om ersättning 
till ungdom som omfattas av 16 f §, den tillfälliga gymnasielagen, Lag 
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige som söker ersättning under tiden 
verkställighet inhiberas enligt LMA § 3a till enhetschef individ och 
familjeomsorgen. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten om ersättning 
till ungdom som omfattas av 16 f §, den tillfälliga gymnasielagen, Lag 
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige som söker ersättning under tiden 
verkställighet inhiberas enligt LMA § 3a till enhetschef individ och 
familjeomsorgen. 

 
Expediering 
Nämndsekreterare myndighetsutskottet 
Avdelningschef IFO 
Enhetschef IFO 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 153    Dnr: KS 2017-359 
 
Svar på medborgarförslag gällande handlingsplan för hur självmorden 
ska minska. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 70 att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen avseende medborgarförslag från Marie Koivisto om att 
Munkedals kommun bör ha en handlingsplan för att minska självmord. 
 
Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem och den vanligaste 
dödsorsaken bland män i åldersgruppen 15–44 år i Sverige. Varje år väljer ca 
1500 personer att ta sitt liv, vilket innebär att var sjätte timma tar någon sitt liv. 
Det är fem gånger så många som omkommer i vägtrafiken. 
  
Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat med ca 20 %. 
Den positiva trenden i Sverige gäller dock inte ungdomar och unga vuxna. I 
åldersgruppen 15-24 år har självmorden legat på samma nivå under en lång tid 
och är den vanligaste dödsorsaken i den åldersgruppen. Bland unga flickor har 
suicidförsöken ökat.  
 
I Munkedals kommun genomförs ett suicid vartannat år (genomsnittligt mellan 
2012-2016). Antal patienter per 100 000 invånare i Västra Götaland som vårdats 
för avsiktlig självdestruktiv handling (inkluderar suicidförsök, men också 
självskador utan suicidavsikt) var 61,9 personer (år 2016). Detta skulle innebära 
att ca sex självdestruktiva handlingar per år utförs i Munkedals kommun (rent 
matematiskt). Statistik om antal suicidförsök går inte att få på kommunnivå. 
 
Suicid går att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka 
psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för suicid måste 
ständigt förbättras. Ingen människa ska behöva hamna i en situation där den 
enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-01. 
Medborgarförslag om handlingsplan för att minska självmorden i Munkedals 
kommun, inkommet 2017-08-14. Beslut i fullmäktige 2017-10-26 § 70. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 141. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ett led i det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 153 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ett led i det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen. 

 
 
Expediering 
Förslagsställaren 
Socialchef 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 154    Dnr: KS 2017-295 
 
Internkontrollplan 2018 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska 
kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom 
innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm. Rapportering av 
genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en 
kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Återrapportering sker också i 
årsredovisningen.  
 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän samt Räddningstjänsten Mitt Bohusläns 
antagna internkontrollplaner för 2018 tas nu upp för kännedom till 
kommunstyrelsen då de inte redovisades för kommunstyrelsen med de övriga 
planerna den 12 december 2017. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkände sin internkontrollplan 2018-02-20 
§12 
 
Räddningstjänsten Mitt Bohusläns förbundsdirektion godkände sin 
internkontrollplan 2018-02-12 §4 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-16. 
Internkontroll 2018 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, daterad 2018-01-31. 
Internkontrollplan 2018 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2018-
01-18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 142. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns (MNSML) verksamhet 2018. 

 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 

Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet 2018. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 154 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns (MNSML) verksamhet 2018. 

 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 

Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet 2018. 
 
Expediering 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
Ekonomicontroller 
Kommundirektör 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 155    Dnr: KS 2018-197 
 
Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020–2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16, § 99 att återremittera budget för 
kommunstyrelsen för eventuella konsekvenser av beslut gällande §§ 100–101 
som främst avser välfärdsnämnden och barn och utbildningsnämnden. 
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar 
kommunstyrelsens budgethandling. 
 
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 § 55 avtalssamverkan, därav har 
justering av kommunstyrelsens budgethandling gjorts då löneenheten från och 
med 2019-01-01 ingår i kommunledningskontoret.   
 
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
kommunstyrelsen finns ovannämnda samt en risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar 
med 6,136 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan 
nämnderna samt utökning till följd av ny politisk organisation. Samtliga poster är 
konsekvensbeskrivna. 
 
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation. 
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda 
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. 
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen där 
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ramar är fördelade till de nya 
nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

 
Kommunledningskontor 
(Under KS) 
 

Kommunstyrelsen (KS) 49,531 55,667 55,667 55,667 

 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 155 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020. 
Av de 1,5 mnkr är 1,0 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade 
driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Kommunstyrelsen 2,950 1,500 2,050 0,550 

 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kommunstyrelsens 
budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
08-29, § 143. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 156    Dnr: KS 2018-200 
 
Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 100 att återremittera budget för 
Välfärdsnämnden och ge kommunchefen i uppdrag att;   
 
1. Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma 
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i 
augusti. 
Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ- och 
familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av 
ram har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att 
genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 
2018 och bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar/anpassningar ska redovisas i delårsrapporten för 
augusti 2018 samt årsbokslut. 
Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka 
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader 
ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren 
2020-2024.  
 
2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka 

kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den 
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen 

Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver 
även att resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta 
innebär att effektiviseringskravet under åren 2020-2022 på 5 mnkr vardera år, 
totalt 15 mnkr tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslår att 
ekonomienheten tar fram förslag på ny resursfördelningsmodell till 
äldreomsorgen. Nytt förslag presenteras i november 2018. 
 
3. Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och 
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden 
Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är 
att den långsiktiga målsättningen för Individ- och familjeomsorgens 
nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med liknande kommuner inom 
individ- och familjeomsorg. 
 
Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati. 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande  
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 
Forts § 156 
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
Välfärdsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.  
 
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar 
med 6,127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i 
resursfördelning (ÄO), effektivisering omfördelningsbeslut (ÄO) samt förslag till 
utökning av ram till individ- och familjeomsorg. Samtliga poster är 
konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden. 
 

Nuvarande org. 2018 
Ny politisk organisation 
2019 

 Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Sektor Omsorg Välfärdsnämnden (VFN) 224,394 230,521 229,971 229,971 

 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020. 
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den 
ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Välfärdsnämnd  0,800 1,000 0,800 7,100 

 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Välfärdsnämndens 
budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
08-29, § 144. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 156 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 157    Dnr: KS 2018-198 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar 
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I 
handlingen för Barn- och utbildningsnämnden finns ovannämnda samt också en 
risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 101 att återremittera budget för Barn 
och utbildning för att invänta Skolgruppens förslag om ökad kvalitet och förbättrad 
måluppfyllelse samt dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolgruppen har 
identifierat och prioriterat åtgärder som kommer finansieras med hjälp av bidrag 
från Skolverket. Därmed kommer skolgruppens förslag till åtgärder att rymmas 
inom den för nämnden föreslagna ram och är därför inte konsekvensbeskriven i 
budgetskrivelsen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av 
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för 
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande 
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019 
 

Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Sektor Barn- och 
utbildning Barn- och utbildningsnämnd 217,381 207,907 207,907 207,907 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 157 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för 
2020. Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Barn- och utbildningsnämnd 1,700 1,000 2,000 1,600 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för 
året.  
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Barn och 
utbildningsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 145. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 158    Dnr: KS 2018-201 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för 
Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 
som främst avser Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar 
Samhällsbyggnadsnämndens budgethandling. 
 
Justering av investeringsbudgeten har skett och är uppdaterad enligt bedömning 
för 2019 års investeringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar 
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I 
handlingen för Samhällsbyggnadsnämnden finns ovannämnda samt också en 
risk- och konsekvensanalys.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av 
anslag/ramar med 2,352 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet 
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande 
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019 
 Budget 

2018  
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 

Sektor Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 101,164 103,516 103,516 103,516 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 158 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019 samt 239,9 mnkr för 
2020. Av de 128,5 mnkr är 39,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Samhällsbyggnadsnämnd 33,850 128,500 239,900 93,800 

 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 13 verksamhetsmål med indikatorer för året.  
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 146. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 159    Dnr: KS 2018-199 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020–2021 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar 
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I 
handlingen för Kultur- och Fritidsnämnden finns ovannämnda samt också en 
risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 103 att återremittera budget för 
Kultur- och Fritidsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101. 
Bedömningen är att Kultur- och Fritidsnämnden inte kommer att påverkas och 
det har därför inte konsekvensbeskrivits.  
 
Kultur- och Fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av 
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är det tillfälliga 
kommunbidraget till musikskolan återgår till kommunstyrelsens förfogande. 
Samtliga poster är konsekvensbeskrivna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande 
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

------------------------- Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Del av BoU 11,704 11,704 11,704 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 159 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för 
2020. Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Kultur- och fritidsnämnd  0,250 0,200 0,200 

 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.  
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kultur och 
fritidsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 147. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 160    Dnr: KS 2018-205 
 
Jävsnämndens budget 2019, plan 2020–2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för 
Jävsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som främst avser 
Välfärdsnämnden och Barn och utbildningsnämnden. Bedömningen är att 
nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar Jävsnämndens 
budgethandling. Inga ändringar har skett. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden 
2019 och plan 2020–2021 med preliminära ramar. 
 
Ramar drift 
 
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.  
 
 Budget  Plan  Plan  
Nämndernas ram, mnkr 2019 2020 2021 
Jävsnämnd 0,055 0,055 0,055 
Summa ramförändring -2,310   
Pris-och löneökning, kapitalkostnader 0,000   
Verksamhetsförändringar  0,000   
Varav flytt av verksamhet* -2,310   

 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. 
Jävsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020–2021. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 148. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 161    Dnr: KS 2018-261 
 
Kulturskoleutredningen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att utveckla musikskolan i samverkan med skolan, se över 
alternativa driftsformer och i denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 
2016:69) och utreda de ekonomiska konsekvenserna samt återkomma med 
förslag till beslut. 
En delredovisning presenterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28.  
2018-05-30 § 114 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bordlägga 
ärendet för att invänta beslut från den nationella kulturskoleutredningen. 
 
Statens kulturskoleutredning SOU 2016:69 hade som syfte att göra kulturskolan 
mer tillgänglig och jämlik. Ett flertal styrdokument betonar vikten av barns rätt 
till kultur. 
 
Förutom styrdokumenten, FN:s barnkonvention, LGR 11, Vision 2025 – 
Munkedals kommun, Västra Götalands kulturplan och den statliga 
kulturskoleutredningen SOU 2016:69, så har studiebesök, enkäter, intervjuer 
och möte med studieförbund legat till grund för utredningens förslag. 
Enkät till Munkedals lärare visar på ett stort behov av stöttning från en 
kulturskola i flera av skolans ämnen. 
 
Regeringen har våren 2018 presenterat flera satsningar som består av stöd för 
att ge möjlighet till kommunerna att utveckla kulturskolan på ett jämlikt sätt. 
Detta är ett ypperligt tillfälle för Munkedals kommun att utveckla sin 
traditionsrika musikskola till en ”Kulturskola för alla”. 
 
Utredningen föreslår att: 
 

- inrätta en kulturpool med två tjänster. Kulturpoolen arbetar i 
Kulturskolan, har uppdrag i grundskola, fritidsgård och Kunskapens hus. 
Kulturpoolen ska även planera och genomföra aktiviteter på skollov. 
Kulturpoolen består av en tjänst digitalt foto/film/manus och en tjänst 
drama/teater/musikal.  

- administration och ekonomiskt ansvar för dansundervisningen tas över av 
Kulturskolan. 

- utöka musikinriktningen med en tjänst så att planerat samarbete med 
grundskolan kan genomföras och utvecklas vidare. Fokusera på insatser 
för nyanlända. Utveckla genren digitalt musikskapande. 

- kurser i bild/form/hantverk genomförs inom Kulturskolan i samarbete 
med lokal konstnär/hantverkare och föreningslivet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-30, § 114 att bordlägga 
ärendet för att invänta beslut från Kulturrådet. Kulturrådet fattade 2018-06-12 
beslut om bidrag till Munkedals kommun med omfattning 500 tkr. Villkoret är att 
bidraget ska användas till utökning av ämnen/målgrupp. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 161 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Beslut från 
Kulturrådet av fördelning av bidrag, daterat 2018-06-12. PM från Kulturrådet 
angående fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2018/2019, daterad 
2018-06-12. Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-16. 
Utredning om kulturskola, daterad 2018-05-16. Bilaga 1 – Kulturskola i 
Munkedal, daterad april 2018. ”Varför kulturskola i Munkedals kommun?”, 
daterad november 2017. Förslag på upplägg av musikundervisningen på 
Munkedalsskolan läsåret 2018–2019. Redogörelse av kostnader för utökning av 
tjänster. Liggande förslag till budget för Kultur- och fritidsnämnden 2019. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 149. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Alt. 1   

 Kommunstyrelsen beslutar att beslut taget 2017-06-14 § 85 kvarstår om 
att budget för Musikskola är 1,1 mkr. Konsekvensen av beslutet blir att 
nuvarande Musikskolas verksamhet halveras. Erhållet bidrag om 500tkr 
betalas tillbaks. 

Alt. 2   
 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,1 mkr i Kultur- och 

fritidsnämndens budget för år 2019 med konsekvensen att Musikskolan 
bibehålles i nuvarande form.  
Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 om 500 tkr 
ska avsättas för breddning av utbudet.  

 
Alt. 3   

 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 850 tkr i Kultur- och 
fritidsnämndens budget för år 2019 och inom denna ram inrätta en 
kulturpool med två tjänster vilket innebär att två musiklärartjänster 
avvecklas.  
Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 om 500 tkr 
ska avsättas för breddning av utbudet.  

 
Alt.4 

 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 2,85 mkr i Kultur- och 
fritidsnämndens budget för år 2019 för att skapa en kulturskola som 
innehåller en musikdel motsvarande den som finns idag samt utöka med 
en kulturpool och avskaffa avgifterna för ökat utbud och ökad 
likvärdighet. Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 
om 500 tkr ska avsättas för breddning av utbudet.  

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 161 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till alternativ fyra 
i förvaltningens förslag till beslut att kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 2,85 
mkr i Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2019 för att skapa en 
kulturskola som innehåller en musikdel motsvarande den som finns idag samt 
utöka med en kulturpool och avskaffa avgifterna för ökat utbud och ökad 
likvärdighet. Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 om 500 
tkr ska avsättas för breddning av utbudet.  
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen: 
Bordläggning. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till alternativ fyra i förvaltningens förslag men med 
ändringsyrkande att den, i utredningen beräknade, 80 procentiga 
administrations- och ledningstjänsten utgår. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på alternativ fyra i förvaltningens förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ fyra i förvaltningens 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 2,85 mkr i kultur- och 
fritidsnämndens budget för år 2019 för att skapa en kulturskola som 
innehåller en musikdel motsvarande den som finns idag samt utöka med 
en kulturpool och avskaffa avgifterna för ökat utbud och ökad 
likvärdighet. Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 
om 500 tkr ska avsättas för breddning av utbudet.  

 
Reservation 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen. 
 
Rolf Jacobsson (KD) reservation till förmån för eget yrkande. 
 
Expediering 
Sektorchef Barn och utbildning 
Enhetschef Musikskolan 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 162    Dnr: KS 2018-62 
 
Redovisning av stipendier och priser 2018 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-14, § 32 att inrätta en särskild jury 
bestående av en förtroendevald från majoriteten, en förtroendevald från 
oppositionen, en person från kulturområdet, en person från fritidsområdet samt 
en tjänsteman från förvaltningen.  
Totalt utsågs fem ledamöter av Kommunstyrelsen 2018-05-16, § 105. 
 
Annonsering med information om att allmänheten kan lämna förslag på lämpliga 
pristagare och stipendiater har gjorts.  
Den utsedda juryn sammanträde den 2018-05-21 och utsåg följande pristagare 
av de nominerade; 
 
Kulturpris  
Anita och Kurth Åke Karlsson, Valbo Ryr 
”För deras tålmodiga, tidskrävande och noggranna redaktionsarbete med boken 
Valbo Ryr – en socken i Dalsland”. 
 
Två kulturstipendier  
Manskören Hedekas Whiskey Boys 
”För att på ett förtjänstfullt sätt sprider glädje i bygden i en anda att glädja 
andra”. 
 
Adnan Berisa 
”För textskrivande och produktion av egen musik under namnet Speedynoja 
samt produktion åt andra artister. ”Hjälper ungdomar att göra och spela in egen 
musik.” 
 
Fritidspris 
Rikard Kilborn 
”För aktiv idrottsutövare som under året utfört stor prestation inom 
”fritidsområdet”. 
 
Två fritidsstipendier  
Anders och Anki Savik, Friluftsfrämjandet Munkedal  
”För förtjänstfull och mångårig ledarinsats inom föreningslivet”. 
 
Magnus Bryntesson ”För förtjänstfull och betydande insatser för sin förenings 
ungdomsverksamhet”. 
 
Prisceremoni 
Samtliga priser utdelades traditionellt i samband med nationaldagsfirandet i 
Munkedals Folkets Park den 6 juni. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 150. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 162 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och SD-gruppen: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Expediering 
Kulturutvecklaren 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 163    Dnr: KS 2018-368 
 
Regler för föreningsbidrag 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommuns inriktningsmål nummer ett är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen 
ska stimulera och stödja att alla barn och ungdomar ska ingå i ett 
meningsskapande sammanhang. Genom föreningsaktiviteter stärks barns sociala 
förmåga vilken i sin tur skapar goda uppväxtvillkor.  
Kommunfullmäktige har 2017-06-29, § 58, gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över förenings- och anläggningsbidraget.  
 
Tillsammans med föreningslivet i Munkedals kommun har nuvarande regelverk 
granskats och reviderats. Nuvarande regelverk är begripligt och transparent. 
Dock finns åtskilliga sidoavtal som är gjorda under lång tid vilket komplicerar 
uppfattningen om rättvisa.   
 
Föreningarnas synpunkter har inhämtats vid dialogmöte och workshops och 
summeras i följande två punkter. 
 
I ett sidoavtal fastställs att kommunen står för abonnemang kopplade till 
idrottsanläggningar som drivs av föreningslivet. Detta innebär att momsbeloppet 
ej belastar anläggningsbidraget. 
 
Trenden är att ungdomars aktiviteter sjunker och vi vill stimulera till ökad 
aktivitet genom att utöka aktivitetsbidraget med en ökad ålder 
bidragsberättigade. Nuvarande åldersspann är 7 - 20 år och förslaget är att 
utöka det till 6 – 24 år. Målet är att Munkedals kommun ska utbetala 6 000 
aktivitetstimmar. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-14. Förslag till 
Regler för bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar i Munkedals kommun, 
daterad 2018-08-21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 151. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till nytt regelverk för 
föreningsbidrag till idrotts- och ungdomsföreningar. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka åldersspannet för aktivitetsbidrag till 
6 - 24 år 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sidoavtal kopplade till driften av 
föreningsdrivna anläggningar ses över och avslutas där så är lämpligt. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för föreningsbidraget utökas med 
240 000 kr för att täcka de förändringar som genomförs. Finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandepost. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 163 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens 
förslag med ändring i stjärnsats fyra att åldersspannet för aktivitetsbidrag ska 
vara 6-25 år. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen: 
Bordläggning. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till nytt regelverk för 
föreningsbidrag till idrotts- och ungdomsföreningar. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka åldersspannet för aktivitetsbidrag till 
6 - 25 år 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sidoavtal kopplade till driften av 
föreningsdrivna anläggningar ses över och avslutas där så är lämpligt. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för föreningsbidraget utökas med 
240 000 kr för att täcka de förändringar som genomförs. Finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandepost. 

 
 
Reservation 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen 
 
 
Expediering 
Enhetschef Kultur och fritid 
Ekonomienheten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 164    Dnr: KS 2018-191 
 
Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar 
 
Sammanfattning 
 
Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med 
vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har 
rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på 
ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 
år. Eleven har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett 
introduktionsprogram eller ett nationellt program. 
 
Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en elev inte har 
rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med 
fyllda 18 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. 
Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på 
exempelvis ett nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år. 
 
Det är elevens hemkommun (vistelsekommun) som ansvarar för att eleven får 
den skolgång den har rätt till. 
 
Asylersättning betalas för utbildning som sker enligt skollagens regler. 
Ersättningen betalas till elevens hemkommun (vistelsekommun) efter ansökan. 
Om en elev efter åldersbestämning anses ha påbörjat sin utbildning efter fyllda 
18 år lämnas ingen ersättning för tiden efter beslutet om åldersuppskrivning. 
Detta leder till att en kommun som tagit emot en elev i tron att eleven var under 
18 år inte får ersättning fr.o.m. datum för åldersuppskrivning. Om eleven 
fortsätter utbildningen sker det helt på hemkommunens bekostnad. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Beslut 
kommunstyrelsen 2018-06-13 § 127. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-
29, § 152. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande ungdomar boende i 
Munkedals kommun ges möjlighet att fortsätta sin utbildning i 
gymnasieskolan även om de efter beslut om åldersuppskrivning anses ha 
påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande elever boende i Munkedals 
kommun som blivit behöriga till nationellt program ges möjlighet till 
utbildning enligt avtalet om fritt sök inom Fyrbodal även om de fyllt 18 
år. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 164 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
SD-gruppen: Bordläggning i väntan på dom från EU-domstolen. 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Bifall till SD-gruppens yrkande. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Deltar ej i beslutet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Yrkande 
 
SD-gruppen: Avslag 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Bifall till SD-gruppens yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SD-gruppen med 
fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande ungdomar boende i 
Munkedals kommun ges möjlighet att fortsätta sin utbildning i 
gymnasieskolan även om de efter beslut om åldersuppskrivning anses ha 
påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande elever boende i Munkedals 
kommun som blivit behöriga till nationellt program ges möjlighet till 
utbildning enligt avtalet om fritt sök inom Fyrbodal även om de fyllt 18 
år. 

 
Reservation 
 
SD-gruppen, M-gruppen och Karin Blomstrand (L). 
 
Expediering 
Sektorchef barn och utbildning 
Rektor Kunskapens Hus  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 165    Dnr: KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroendeuppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Clarence Holgersson (KD) inkom 2018-05-02 med en avsägelse gällande 
samtliga kommunala förtroendemannauppdrag. 
Kommunstyrelsen har efter honom att välja ny ersättare för stämmoombud till 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-12. 
Avsägelse från Clarence Holgersson (KD) inkommen 2018-05-02. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 153. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Lämnas utan förslag till beslut. 
 
Yrkande 
 
Rolf Jacobsson (KD): Olle Olsson (KD) 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja Olle 
Olsson (KD) som ny ersättare för stämmoombud till Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund. 

 
Expediering 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
Löneenheten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 166   Dnr: KS 2018-109 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Sammanfattning 

 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 
2017-02-22 § 23 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-05-01 – 2018-07-31. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-30. Förteckning över 
delegationsbeslut tagna 2018-05-01 – 2018-07-31. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
 
 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 167     
 
Boende till elever inskrivna på Kunskapens Hus IM-program 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges riksdag fattade beslut om nya bestämmelser i den så kallade 
gymnasielagen den 11 juni 2018. De nya bestämmelserna gör det möjligt för 
dem som har fått avslag på sin asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för 
gymnasiestudier. För att omfattas av de nya bestämmelserna måste vissa krav 
vara uppfyllda.  
 
Migrationsverket meddelade den 18 juli att bifallsbeslut där den nya 
gymnasielagen kan ligga till grund för ett uppehållstillstånd inte kan fattas förrän 
rättslig vägledning finns från Migrationsöverdomstolen. 
  
Kunskapens hus har 43 elever inskrivna på IM-programmet som fortfarande är i 
asylprocessen. Under den här perioden har Migrationsverket meddelat att de 
anläggningslägenheter som finns i Dingle, där flertalet av eleverna bor, kommer 
att avvecklas under hösten 2018.  
 
Agapes vänner uppvaktade kommunen den 27 juni 2018 för att undersöka 
möjligheterna att låta dessa elever bo i någon av internaten på 
Utvecklingscentrum Munkedal tills beslutprocessen är avklarad. Då beräknades 
processen vara avklarad under hösten 2018. 
Agapes vänner är en förening vars målsättning är att hjälpa unga 
ensamkommande att bo kvar i hemkommunen och att ge stöd under 
asylprocessen. 
 
Kommunen har därefter undersökt möjligheterna ur ett fastighetsperspektiv, 
ekonomiska och rättsliga konsekvenser för kommunen och därtill inhämtat 
yttrande från Dinglegymnasiet AB. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade frågan 2018-08-29 och beslutade att 
inte upplåta delar av Munkedals utvecklingscentrum för boende till elever 
inskrivna på Kunskapens Hus IM-program. 
 
Ärendet lyfts nu till kommunstyrelsen då arbetsutskottet inte har mandat att 
fatta beslutet. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-29. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte upplåta delar av 
Munkedals utvecklingscentrum för boende till elever inskrivna på 
Kunskapens Hus IM-program. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 167 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, M-gruppen, Karin Blomstrand (L), Rolf Jacobsson (KD) 
och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): att Munkedals kommun hyr ut byggnaden Hovebo 
vid Utvecklingscentrum Munkedal till och med 2019-01-31 till Agapes Vänner. 
Hyreskontraktet ska kunna sägas upp omedelbart vid störande av annan 
verksamhet i skolan eller internatet. 
 
Ove Göransson (V): Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans-Joachim 
Isenheims (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att inte upplåta delar av Munkedals 
utvecklingscentrum för boende till elever inskrivna på Kunskapens Hus 
IM-program. 

 
Reservation 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP) till förmån för eget yrkande. 
Ove Göransson (V). 
 
Expediering 
Sektorchef Barn och Utbildning 
Företrädare för Agapes vänner 
Rektor Kunskapens Hus 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 168     
 
Begäran om borgen för Rambo AB 
 
Sammanfattning 
 
Rambo AB har inkommit med en begäran om kommunal borgen för den 
investering bolaget kommer att göra i samband med det nya ”fyrfackssystemet” 
som beslutades av kommunfullmäktige i februari 2017 och med beslut om taxa i 
juli 2018. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem 
beräknas införas i Munkedals kommun från 2019-10-01. Fastighetsägarna 
kommer att under våren 2019 få information för val av insamlingssystem och 
abonnemang för sin fastighet. Insamlingen kommer att ske i Rambo regi. 
 
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är 
framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils 
kommun. 
 
Beredning 
 
Sektorchef samhällsbyggnad och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-
11. Ansökan om borgen för Rambo AB, daterad 2018-09-11. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beviljar borgen på 16,35 mnkr till Rambo AB för 
investeringar i det nya fyrfackssystemet. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift kommer att tas enligt 
gällande beslut, för närvarande 0,25 % årligen.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
SD-gruppen: Avslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och SD-gruppens 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 168 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beviljar borgen på 16,35 mnkr till Rambo AB för 
investeringar i det nya fyrfackssystemet. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift kommer att tas enligt 
gällande beslut, för närvarande 0,25 % årligen.  

 
Reservation 
 
SD-gruppen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 169    Dnr: KS 2018-334 
 
Omformulering av borgensbeslut – Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att 
kommunen formulerar sina borgensåtagande som en proprieborgen. Alltså att 
kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark 
borgenskrivning och det används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, 
för att få så bra villkor som möjligt.  
De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkedals vatten AB har 
inte varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar 
ett nytt omformulerat borgensbeslut avseende Munkedal Vatten AB. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-03. Beslut 
fullmäktige 2017-10-26, § 77. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 
154. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Karin Blomstrand (L), Rolf Jacobsson (KD) och Ove Göransson (V): Avslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin Blomstrand 
(L) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 169 
 
Reservation 
 
Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V)  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 170    Dnr: KS 2017-5 
 
Justering av investeringsanslag i budget 2018 
 
Sammanfattning 
 
I kommunens mål och resursplan, budget 2018 beslutades 2017-06-29 § 61 att 
fastställa investeringsramen för kommunen till 77,8 mnkr.  
Då investeringarna för Centrumskolan har försenats behövs ramen justeras för 
2018 med 34 mnkr som överförs till budget 2019 och kommer att antas i Mål- 
och resursplanen, budget 2019. 
 
Projektnummer 1116 Centrumskola reinvestering flyttas 15 mnkr från 2018 års 
budget till 2019. 
 
Projektnummer 1117 Centrumskola nyinvestering flyttas 19 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 155. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen: 
Bordläggning 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 171    Dnr: KS 2017-448 
 
Skattesats 2019 
 
Sammanfattning 
 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 156. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Återkommer i fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 172    Dnr: KS 2017-448 
 
Mål och resursplan 2019 
 
Sammanfattning 
 
Förutsättningar 2019 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 450 invånare.  
 
Finansiellt resultatmål   
År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).  
Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr) 
År 2019: Amortering 4,3 mnkr 
 
Investeringsmål:  
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför budget 2019 beslutades den 
vara oförändrad. 
 
Skatteintäkter 
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från och med 2019 dämpar 
skatteunderlagets tillväxt ner. Det beror framförallt på att arbetade timmar 
utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Aprils 
skatteprognos visade en förbättring jämfört med februari då kostnadsutjämningen 
och LSS utjämningens preliminära prognos var positiv, en förstärkning med 12,1 
mnkr. Förutom den generella statsbidragets ökning för kommunen har man under 
2019 budgeterat upp invånarantalet till 10 450 invånare, en ökning med 190 
invånare. Vilket förstärker budgeten med 10,0 mnkr. Totalt har kommunen en 
procentuell ökning med 5,1 % av skatter och bidrag 2019. 6,1 mnkr av 
förstärkningen av budgeten budgeteras till kommunens volymbudget då fler 
invånare budgeteras upp och det kommer krävas mer resurser främst inom skolan 
som har fått fler barn och elever. Resterande del 6,0 mnkr finansierar det nya 
förslaget på ökad budgetram för välfärdsnämnden utifrån kommunstyrelsens 
uppdrag 2018-05-16 §100 att utreda de ekonomiska förutsättningarna 2019 och 
för en ekonomi i balans. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag 
för budgetåren 2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god 
ekonomisk hushållning.  
 
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av 
skatter och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 172 
 
Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan 
detta får nämnderna ta hänsyn till.  
De avsättningar som prioriteras i budget 2019 är kommunfullmäktiges finansiella 
mål, VA till Tungenäset, avsättning till volymbudget för resursfördelning, 
utfördelning av volymökningar inom skola och omsorg, finansiella poster, KF 
förfogandepost. Totalt har 33,0 mnkr avsatts och finansieras av den förstärkta 
skatte -och bidragsintäkten.  
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 4,2 mnkr år 2019. Då statsbidraget 
enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020–2021 kommer det krävas 
ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4 
mnkr.   
 
Ramar till nämnderna 
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation. 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men Mål -och resursplanen är upprättad utifrån den nya organisationen där 
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ram är fördelad till de nya 
nämnderna. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära 
ramar att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2019 i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 att återremittera samtliga nämnders 
budgetar. 
 
Välfärdsnämndens budget återremitteras för att ge kommunchefen i uppdrag 
att: 
 
- utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma 
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till 
kommunstyrelsen i september, 
 
- se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka 
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den 
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen, 
 
- se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och 
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget återremitterades för att invänta 
skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska konsekvenser.  
 
Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens 
och jävsnämndens budgetar återremitterades för eventuella konsekvenser av 
ovanstående. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 172 
 
Nämnderna får en utökat ram med 11,8 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till 
volymförändringar inom barn- och utbildning samt äldreomsorg samt 
kompensation för politisk organisation samt förslag till utökning till 
välfärdsnämnden med 6,0 mnkr. Utöver kommer nämnderna kompenseras för 
löneökningar och kapitalkostnad när förhandling och aktivering sker.  
 
Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med 
att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 
2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt 
årsbokslutet för sektorn. 
 
Ett fortsatt uppdrag beslutas ovan för att utreda vilka verksamhetsförändringar 
som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma 
kostnadsnivå som gäller för jämförbara under nästkommande planår 2020–
2024. I samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka 
förändringar som planeras göras och hur uppföljningen ska ske. 
 
Lönenämnden avslutas 
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27 § 55 om avtalssamverkan för 
Lönenämnd och IT nämnd. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden 
upphör 2018-12-31. Den ekonomiska ramen för löneenheten på 2,6 mnkr 
kommer att flyttas till kommunstyrelsen där övriga samarbetsavtal/ramar ligger. 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2019 
uppgår till 132,1 mnkr. Av de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering. 
Resterande del är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Den största investeringsutgiften 
påbörjan av äldreboende samt Centrumskolan. Det innebär att målet med 
självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för 
budgetperioden.  
 
Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017–2019. Varje 
nämnd har konkretiserat dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och 
indikatorer för perioden 2019. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Mål och 
resursplan, Budget 2016, Plan 2020–2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-08-29, § 157. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 172 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bordläggning. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
bordläggas. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 173    Dnr: KS 2018-527 
 
Översyn av medborgarråd 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunfullmäktige beslutade 
2018-06-27, § 53 att bifalla motionen.  
 
Översynen ska belysa storlek och sammansättning av råden, vem som utser 
representanter i rådet och vem som ska representera kommunen i råden samt 
rådens arbetsordningar med syfte att höja delaktighet och påverkansmöjlighet 
för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13, § 138 att återremittera ärendet för att 
ha en kompletterade dialog med berörda organisationer. 
 
Beredning 
 
Beslut kommunstyrelsen 2018-06-13, § 138. Beslut arbetsutskottet 2018-05-30, 
§ 134. Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-
19. Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 158. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 173 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 
Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2021-03-31. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens 
förslag i första och andra stjärnsatsen samt tilläggsyrkande att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunala rådet för handikappfrågor och 
kommunala pensionärsrådet fortsätter verksamheten under Välfärdsnämnden i 
två år och att kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av 
medborgarrådets funktion ska ske senast 2020-10-01. 
 
Rolf Jacobsson (KD) och Ove Göransson (V): Bifall S-gruppen med fleras 
yrkande. 
 
Karin Blomstrand (L): nuvarande råd ska fortsätta med ett krav på att alla parter 
ska tydliggöra rådens betydelse samt att råden ska användas som remissinstans 
inom förvaltningen. Utvärdering och dialog ska genomföras mellan oktober och 
december 2019 för en eventuell förändring från 2020. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras yrkande och Karin 
Blomstrands (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S-
gruppen med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 
Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 173 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för handikappfrågor 
samt Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin verksamhet under 
Välfärdsnämnden i två år. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2020-10-01. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 174    Dnr: KS 2018-47 
 
Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av den nya politiska organisationen har det funnits anledning att 
se över Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun. 
 
Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till Regler och arvoden för 
förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag till arvodesnivåer för 
kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Beredning 
 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges arvodesberedning 2018-06-25, § 1. 
Regler och arvoden för förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag 
till arvodesnivåer för kommunala förtroendemannauppdrag. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 159. 
 
Arvodesberedningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av 
begränsat årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets 
månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 
kommunalrådets månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 
äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller 
arvodesberättigad förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 
beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset 
Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från 
arbetsplatsen (så kallade arbetsresor).  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 174 

 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för 
tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan 
göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arvodesberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av 
begränsat årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets 
månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 
kommunalrådets månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 
äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller 
arvodesberättigad förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 
beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset 
Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från 
arbetsplatsen (så kallade arbetsresor).  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för 
tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan 
göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 175    Dnr: KS 2018-384 
 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I 
handlingsplanen har kartläggning gjorts om hur implementering av 
barnkonventionen ska göras.  
Områden som pekas ut är bland andra Barnkonventionen i styrning och ledning 
samt kultur för gemensamt ägande. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även 
få fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer fick i uppdrag att bereda frågan. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
besluta om att det i mallen för motioner ska införas en frågeställning som lyder 
”Påverkar detta barn?”. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. Beslut KF 
2017-11-23, § 94. Handlingsplan Barnkonventionen, daterad 2017-06-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 160. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 176    Dnr: KS 2018-363 
 
Handlingsplan för att vitalisera kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem 
åtgärder som kan vitalisera fullmäktige. 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till 
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna 
beredningen för fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan 
beslut av fullmäktige. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
anta handlingsplanen. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. 
Handlingsplan för vitalisering av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 161. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 177    Dnr: KS 2018-280 
 
Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige 
att besluta om föräldraledighet för förtroendevald 
 
Sammanfattning 
 
Åsa Karlsson (S) inkom 2018-05-29 med motion om att införa rätten för 
fullmäktige att besluta om föräldraledighet för förtroendevald. 
 
I enlighet vad Åsa Karlsson (S) framför i sin motion ger nya kommunallagen 
(2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda som fullgör 
ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, ekonomiska och 
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 
 
För att genomföra förslaget krävs en revidering av fullmäktiges arbetsordning. 
Det bör också framgå vad för typ av förmåner som gäller.  
Det kan också behövas en revidering av kommunens arvodesbestämmelser där 
det framgår hur ersättningar ska betalas vid beviljad ledighet samt vid ersättares 
tjänstgöring. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-16. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 162. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och SD-gruppen: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 178    Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Liberalerna 
 
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 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Liberalerna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
04-24. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-20. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-04-24. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 163. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

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

 
 
 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 178 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

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

 
 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 179    Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – 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 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Moderaterna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
06-29. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-02. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-29. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 164. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

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

 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27300 31850 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 179 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

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

 
  Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 

4550 6 27300 31850 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 180    Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Socialdemokraterna 
 
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 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Munkedals Arbetarekommun inkom med redovisning för kommunalt partistöd 
2018-06-09. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad 
av en särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-09. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 165. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande: 

 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 180 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande:  

 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 


