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§ 66 Dnr 2019-000127 

Motion från Fredrik Olsson (KD) om införande av 
medborgarbudget 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om införande av 
medborgarbudget.  

Beslutsunderlag 
Motion från Fredrik Olsson (KD)  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr 2019-000126  

Medborgarförslag om att utreda möjligheterna till ett 
kommunal projekt med syfte att bistå äldre med 
sociala kontakter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Yvonne Lönnqvist och Filip Lönnqvist inkom 2019-06-07 med ett 
medborgarförslag om att utreda möjligheterna för ett kommunalt projekt 
med syfte att bistå äldre med den sociala kontakten de behöver samt 
inom en snar framtid kunna erbjuda betald anställning för angiven 
service.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Yvonne Lönnqvist och Filip Lönnqvist.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Välfärdsnämnden för beredning  

  

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 

Välfärdsnämnden för beredning 
 

Beslutet skickas till  

Välfärdsnämnden 
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§ 68 Dnr 2019-000130  

Fråga från Liza Kettil (S) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande Munkbo AB:s fastighetstillstånd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) ställer fråga till kommunalråd Jan Hognert (M) gällande 
Munkbos fastighetsbestånd. 
Vad är styrets intentioner gällande Munkbos fastighetsbestånd? Det går 
idag olika rykten om försäljning av hela eller delar av 
fastighetsbeståndet för att finansiera andra investeringar. Stämmer 
detta? Om så är fallet vad avser ni sälja och på vilket sätt tror ni att det 
skulle frigöra kapital?  
 

Beslutsunderlag 
Fråga från Liza Kettil (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande 
Munkbo AB:s fastighetstillstånd 
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§ 69 Dnr 2019-000131 

Fråga från Per-Arne Brink (S) till kommunstyrelsens 
ordförande gällande nytt äldreboende och ny förskola 
i Dingle. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Brink (S) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande 
gällande nytt äldreboende och ny förskola i Dingle. 
När avser du att fatta beslut om nytt äldreboende och ny förskola på 
Lågum Dingle samt igångsätta byggnation? 
Avser du att samordna äldreboendet och förskolan vad gäller exempelvis 
kök och infrastruktur?  
 

Beslutsunderlag 
Fråga från Per-Arne Brink (S) till kommunstyrelsens ordförande gällande 
nytt äldreboende och ny förskola i Dingle.  
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§ 70 Dnr 2019-000119  

Delårsrapport april för Munkedals kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 19,3 mnkr för perioden jan-
april 2019. För året prognosticeras ett resultat på 23,4 mnkr. Budgeterat 
resultat är 13,3 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på +10,1 mnkr 
och uppfyller därmed det finansiella resultatmål som kommunfullmäktige 
beslutat.  
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -14,0 mnkr. 
Välfärdsnämnden svara för i stort sett hela avvikelsen med ett 
prognostiserat underskottet på -13,0 mnkr. 
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 19,2 
mnkr mot budget. Under de gemensamma posterna finns anslaget till 
kommunfullmäktiges förfogande samt utrymme för volymförändringar 
och ökade kapitalkostnader. Dessa poster beräknas ha ett överskott om 
10,3 mnkr tillsammans. Vinst vid fastighetsförsäljning beräknas ge ett 
överskott på 5,6 mnkr medan det för övriga gemensamma poster 
beräknas ett överskott på 3,3 mnkr. 
För 2019 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 678,8 
mnkr. Den senaste skatteprognosen från SKL visar på ett överskott om 
totalt 4,0 mnkr. 
Investeringar 
Under perioden jan-april 2019 har det investerats för 6,9 mnkr netto. De 
största investeringarna under perioden avser ombyggnation av 
verksamhetsfastigheter.  
Årsbudgeten 2019 för investeringar är 168,2 mnkr inkluderat 
resultatöverföring från 2018 och tilläggsanslag vilka beslutats av 
kommunfullmäktige. De totala investeringsutgifterna för året beräknas 
uppgå till 55,9 mnkr, varav 18,7 mnkr avser nyinvesteringar. 
Måluppfyllelse 
De finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är 
uppfyllda och kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god 
ekonomisk hushållning uppnåtts trots att en del av verksamhetsmålen 
visar på en lägre måluppfyllelse. Två av KF:s inriktningsmål bedöms var i 
hög grad uppfyllda och övriga inriktningsmål delvis uppfyllda.  

 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2019-06-10 § 88 
Tjänsteskrivelse 2019-05-31 
Delårsrapport april 2019 för Munkedals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
delårsrapport omfattande perioden januari-april 2019. 
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Forts § 70 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 

delårsrapport omfattande perioden januari-april 2019.  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 71 Dnr 2019-000120  

Skattesats för år 2020 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november 
månads utgång.  
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2019-06-10 §  89 
Tjänsteskrivelse 2019-05-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

 
Yrkande 
Jan Hognert (M) och Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr 

dvs. oförändrad.  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 72 Dnr 2019-000128  

Revisionens budget 2020, plan 2021-2022 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt KL kap 11 8 § ska förslag till budget för revisorernas verksamhet 
upprättas av fullmäktiges presidium före oktober månads utgång. 
Revisorernas förslag till budgetram för år 2020 är en utökad ram med 
0,078 mnkr. 
På grund av fler presidier och nämnder innebär det ökade uppdrag för 
revisonen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 2019-06-14.  
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram 
för 2020, med plan för 2021-2022   

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunfullmäktiges presidiums förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram 

för 2020, med plan för 2021-2022 
 
Beslutet skickas till 
Revision 
Ekonomiavdelningen 
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§ 73 Dnr 2019-000122  

Äskande om utökad ram för Välfärdsnämnden 2019 
samt 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutade 2018-10-17 § 197 att 
ge förvaltningen i uppdrag att utreda och verkställa beslut om bostad 
med särskilt stöd enligt LSS på hemmaplan, för en person. Förvaltningen 
återkom med kostnadsberäkning till välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 2019-02-06 § 15. Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott beslutade att bostad med särskilt stöd för vuxna 
enligt 9 § punkt 9 LSS, ska verkställas på hemmaplan. 
 
I beslutsunderlaget framgick att för att kunna verkställa beslutet på 
hemmaplan måste verksamheten anpassas genom att förstärka resurser 
i ett befintligt gruppboende. Förstärkningen omfattar en 
verksamhetspedagog, två stödpedagoger samt utökad grundbemanning 
med två stödassistenter. Syftet är att höja grundbemanningen på 
boendet och öka kompetensen inom psykiatri. I den fastighet som 
verksamheten bedrivs idag behöver förstärkning göras i form av utbyte 
av befintliga fönster till okrossbara fönster. Till dess anpassningarna är 
utföra kommer köp av plats för aktuell person att behövas. 
 
Förvaltningen inkom därefter med förslag till välfärdsnämnden 2019-03-
26, att nämnden förslår att kommunfullmäktige beviljar utökad ram i 
syfte att kunna verkställa beslutet. Nämnden avslog förvaltningens 
förslag och gav istället förvaltningen i uppdrag at inkomma med 
redovisning av verksamhetens totala kända framtids behov samt förslag 
på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning. 
 
I nu upprättad redovisning av verksamhetens totala kända framtida 
behov och förslag på en tillhörande åtgärdsplan och kostnadsberäkning, 
framkommer att förvaltningen ser en möjlighet att revidera den 
ursprungliga bemanningsökningen med en årsarbetare och därmed 
minsta kostnaden till 2 506 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2019-06-10 § 94 
Yttrande av ekonomiavdelningen om äskande från välfärdsnämnden 
Beslut VFN 2019-04-25 § 35 
Tjänsteskrivelse 2019-04-11 
Återremiss 2019-04-10 
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Forts § 73 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
utökad ram med 2 506 000 kr/per i driftbudget med start 2020. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
utökad ram med 1 440 000 kr i driftbudget 2019. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
tilldelning med 1 785 000 kr för köp av plats under övergångs- 
och inskolningsperiod. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Välfärdsnämnden en 
tilldelning med 145 000 kr för anpassning av fastighet. 

 
Ekonomiavdelningens yttrande  
Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kommande år, samt 
kraven på kommunen att leva upp till god ekonomisk hushållning, är 
ekonomiavdelningens bedömning att kommunfullmäktige ska avslå 
äskandet från Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är fullt 
rimligt att ställa kravet på nämnden, att om de vill genomföra 
verksamhetsförändringen, så ska finansiering ske genom omprioritering 
inom befintlig budgetram.  
 
Kommunstyrelsens särskilda yttrande över välfärdsnämndens 
förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 
välfärdsnämnden för att få en förtydligad redovisning från 
nämnden av kostnader och konsekvenser. 
 

Yrkanden 
Johnny Ernflykt (M): Yrkar enligt kommunstyrelsens yttrande.  
 
Rolf Jakobsson (KD): Ajournering. 
 
Ajournering begärs och verkställs, 18:13-18-30.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Johnny Ernflykts yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till 

välfärdsnämnden för att få en förtydligad redovisning från 
nämnden av kostnader och konsekvenser. 

 
Beslutet skickas till 
Välfärdsnämnden 
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§ 74 Dnr 2018-000442  

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

Sammanfattning av ärendet 
I förutsättningarna fastställdes resultatmålen samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 500 invånare.  
 
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. 
 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 
bidrag för budgetåren 2020. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2021-2022 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag med 
nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2020 i balans. 
 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2020 uppgår till 91,0 mnkr.  
 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 
Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 

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

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

behov 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan.  

 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2019-06-10 § 91 
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 
Mål och resursplan (MRP) Budget 2020 plan 2021-2022 
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Forts § 74 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas 
budgetramar för 2020, med plan för 2020-2021, med ändring att: 

o Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta 
en fortsatt Hedekassatsning, till simundervisning samt till 
undervisning för elever med särskilda behov.  

o Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll 
av kommunens fastigheter.  

 
o Kultur o Fritid tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i 

Svarteborg och Sörbygden.  
o Ovanstående finansieras genom ett uppdrag till 

kommundirektören att genom en kommunövergripande 
prövning av alla återbesättningar av tjänster vid 
pensionsavgångar eller av övriga anledningar minska 
personalkostnaderna för kommunen totalt med 5 miljoner 
kronor. Förslaget på neddragning skall redovisas för 
kommunstyrelsen i oktober 2019.  

 
* Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 

mnkr.   
 

* Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 
2020 till 91,0 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten 
redovisas i MRP.  

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för 

nyupplåning för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att 
omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän budgetförslag inklusive 
överenskomna effektiviseringskrav på 2 % till 11,17 mnkr år 
2020. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens 

budgetförslag på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 

 
* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans 

budgetförslag på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Forts § 74 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans 
budgetförslag på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från 
samverkande kommunernas direktiv och konsekvensbedömning 
av effektiviseringskrav på 2 %. 

 
Yrkande 
Liza Kettil (S): Återremiss av budget med anledning av de nya 
förutsättningarna som vi fått vid sittande möte. Vi yrkar dessutom på ett 
extra kommunfullmäktige för att hantera budget innan nästa ordinarie 
kommunfullmäktige i september. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V) och Hans-Joachim Isenheim 
(MP), Carina Thorstensson(C): Bifall till Liza Kettil 
 
Jan Hognert (M) och Karin Blomstrand (L) Ann-Sofie Alm (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Liza Kettil (S) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. Kommunfullmäktige faställer följade 
propositionsordning: 
Ja: Avgöra ärendet idag 
Nej: Återremiss 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 18 
Nej-röster: 17 
Ordförande deklarerar att det krävs en tredjedel av rösterna för att 
skicka ärendet på återremiss enligt 5 kap. 50 § 1 st. KL, minst 12 röster. 
Omröstningslistan bifogas som bilaga 1 i protokollet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med 

följande motivering: 
o Återremiss av budget med anledning av de nya 

förutsättningarna som vi fått vid sittande möte. Vi yrkar 
dessutom på ett extra kommunfullmäktige för att hantera 
budget innan nästa ordinarie kommunfullmäktige i 
september. 

 
Reservation 
M-gruppen 
L-gruppen 
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Forts. § 74 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 75 Dnr 2017-000408  

Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals 
kommunalförbund samt fråga om ansvarsfrihet. 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund har den 13 maj 2019 inkommit med 
årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 
2018. Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse den 
4 april 2019 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för 
räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. I revisionsberättelser för 
2018 framgår att revisionen uppmärksammat: 
 
Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10%) inte uppnåtts 
under 2018. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma 
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Vår 
uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2019-06-10 § 87 
Tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Årsredovisning med revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 
samt fråga om ansvarsfrihet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2018. 

* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret   

 
Jäv 
Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ersätts av Linda Wighed (M) under ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 

årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2018. 
* Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
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Forts § 75 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Fyrbodals kommunalförbun 
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§ 76 Dnr 2019-000121  

Borgensavgift för år 2020 
Sammanfattning av ärendet 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta 
ut marknadsmässiga borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den 
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår 
att Kommunfullmäktige beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på 
att ekonomikontoret bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram 
ett förslag till kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2019 (året före avgiftsåret) 
besluta om storleken på borgensavgiften för 2020. Avgiften skall 
erläggas senast 31 mars 2020. Enligt regelverket kring borgensavgifter 
är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en 
motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden. 
Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25 
procentenheter kan anses vara marknadsmässig. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2020.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av 

borgensåtagandet som en borgensavgift för 2020.  
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 77 Dnr 2019-000114  

Policy för inköp och upphandling 
Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet Policy för inköp och upphandling har varit i behov av 
justering efter årsskiftet då det blev nya nämnder. Justeringarna i ny 
version handlar om anpassning till begrepp som förvaltning och nämnd 
istället för sektor. Tydligare beskrivning görs även av 
upphandlingssamarbetet VästUpp, innefattande kommunerna i norra 
Bohuslän samt Uddevalla kommun, Vänersborgs kommun och Trollhättan 
Stad.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-27 
Förslag till Policy för inköp och upphandling 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för 
inköp och upphandling samt upphäver Policy för inköp och 
upphandling antagen 2017-10-26 §79.   

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för 

inköp och upphandling samt upphäver Policy för inköp och 
upphandling antagen 2017-10-26 §79.  

 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 78 Dnr 2019-000111  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29- 30 ska 
kommunstyrelsen två gånger per år till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.  
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning. 
 
I samband med den politiska omorganisationen borde varje nämnds 
reglemente fått tillägg om återredovisning till fullmäktige gällande 
medborgarförslag och motioner. Detta har nu upptäckts i efterhand och 
reglementena bör revideras. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-23 
Förteckning av pågående medborgarförslag 
Förteckning av pågående motioner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
 

* Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till 
fullmäktiges sammanträde den 23 september inkomma med 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej besvarats. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
välfärdsnämnden reviderar sina reglementen med tillägget att 
"nämnden ska två gånger per år lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit 
in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och november." 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin arbetsordning under 
§ 29 och § 30 med tillägg att "Styrelsen och nämnderna ska två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och november." 
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Forts § 78 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt. 
 

* Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att till 
fullmäktiges sammanträde den 23 september inkomma med 
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej besvarats. 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
välfärdsnämnden reviderar sina reglementen med tillägget att 
”nämnden ska två gånger per år lämna en redovisning till 
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit 
in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden 
i april och november.” 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att revidera sin arbetsordning under 
§ 29 och § 30 med tillägg att ”Styrelsen och nämnderna ska två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och november.” 

 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Välfärdsnämnden 
 

 



Bilaga 1 
§ 74 Kommunens Mål- och resursplan (MRP), budget 2020 plan 2021-2022 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) X   

Christoffer Wallin (SD) X   

Pontus Reuterbratt (SD) X   

Christer Börjesson (SD) Jan Petersson (SD) X   

Tony Hansson (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Linn Hermansson (SD) X   

Bo Ericson (SD) Maria Pasanen (SD) X   

Ann-Sofie Alm (M) X   

Jan Hognert (M) X   

Ausra Karlsson (M) Henrik Palm (M) X   

Robin Karlsson Dahlgren (M)  X   

Martin Svenberg Rödin (M) X   

Ulla Gustafsson (M) X   

Johnny Ernflykt (M) X   

Göran Nyberg (L) X   

Karin Blomstrand (L) X   

Liza Kettil (S)  X  

Rolf Berg (S)  X  

Maria Sundell (S)  X  

Per-Arne Brink (S)  X  

Regina Johansson (S)  X  

Caritha Jacobsson (S)  X  

Pia Hässlebräcke (S)  X  

Leif Karlsson (S)   X  

Christer Nilsson (C)   X  

Karl-Anders Andersson (C)  X  

Lars-Göran Sunesson (C)  X  

Carina Thorstensson (C)  X  

Fredrik Olsson (KD)  X  

Rolf Jacobsson (KD)  X  

Malin Svedjenäs (V)  X  

Ove Göransson (V)  X  

Hans-Joachim Isenheim (MP)  X  

Heikki Klaavuniemi (SD) X   

Resultat 18 17  
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