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Datum

2021-02-08
Kommunstyrelsen
Tid:

2021-02-08 09:00 – 15:30

Plats:

Digitalt via Teams.

Justeringsdatum:

2021-02-10, kl. 10.00

Justeringsperson:

Jenny Jansson (S)

Ordförande:

Jan Hognert (M)

Sekreterare:

Linda Ökvist

Ärende

§

1.

Förändring av föredragningslistan

11

2.

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - Godkännande av
propositionsordning.
Dnr 2018-000067

12

3.

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - Tidsfristen för att besvara
motion och medborgarförslag
Dnr 2021-000019

13

4.

Antagande av Klimat och miljöstrategi 2030
Dnr 2020-000233

14

5.

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Fjällberg
Dnr 2020-000305

15

6.

Äskande hos kommunfullmäktige gällande investeringsmedel för ny 4-6 skola
Dnr 2020-000300

16

7.

Kommunalt partistöd 2021 för Moderaterna i Munkedal samt godkännande av
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Dnr 2021-000029

17

8.

Kommunalt partistöd 2021 för Miljöpartiet i Munkedal samt godkännande av
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Dnr 2021-000020

18

9.

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att inrätta kommunalt
civilkuragepris
Dnr 2020-000332

19

10. Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att inrätta digitalt
motionsregister
Dnr 2020-000333

20

11. Svar på motion från Kristdemokraterna om öppen redovisning av kommunala
engagemang i föreningar, styrelser, bolag och intresseorganisationer.
Dnr 2019-000212

21
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Datum

2021-01-29
Kommunstyrelsen

Ärende

§

12. Svar på medborgarförslag om funktionsanpassning/handikappanpassning av
Gårviks badplats
Dnr 2020-000223

22

13. Svar på motion från Centerpartiet om gradering av jordbruksmark och
implementering av arbetet i ÖP 2040
Dnr 2020-000280

23

14. Fastighetsförsäljning - Fiskebo 1:2 och 1:5
Dnr 2021-000031

24

15. Antagande av detaljplan för Vadholmen, Södra.
Dnr 2020-000362

25

16. Utökat aktiekapital - Munkedals Vatten AB
Dnr 2020-000344

26

17. Äskande om utökad ram för barn- och utbildningsnämnden.
Dnr 2020-000359

27

18. Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
Dnr 2020-000334

28

19. Uppföljning av verksamhetsmål 2020 för kommunstyrelsen
Dnr 2019-000049

29

20. Beslut om styrgrupp för investeringsprocess för särskilt boende/trygghetsboende
Dnr 2020-000339

30

21. Initiativärende från Sverigedemokraterna om att entlediga ledamot från
bolagsuppdrag.
Dnr 2021-000021

31

22. Initiativärende från Sverigedemokraterna om översyn av arvodesreglerna.
Dnr 2021-000022

32

23. Rapporter från revisionen
Dnr 2021-000032

33

24. Rapport från presidieträff
Dnr 2021-000009

34

Comfact Signature Referensnummer: 1030770

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Digitalt via Teams, måndagen den 8 februari 2021 kl 09:00 – 15:30.
Ajournering för lunch 12:10 – 13:00.

Beslutande

Jan Hognert (M), ordförande
Ausra Karlsson (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Karin Blomstrand (L)
Christer Börjesson (SD), §§ 11-30
Matheus Enholm (SD)
Jan Petersson (SD)
Pia Hässlebräcke (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Yvonne Martinsson (S)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Justerare

Jenny Jansson (S)

Justeringen sker

Digital justering, 2021-02-10, kl. 10:00

Underskrifter
Sekreterare

Digital justering

Paragrafer

Linda Ökvist
Ordförande

Digital justering
Jan Hognert

Justerare

Digital justering
Jenny Jansson (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1030770
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2021-000025

Förändring av föredragningslistan
Sammanfattning av ärendet
Ärende 1, Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Munkedals
kommun, dnr 2018-000067, lyfts ur.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan efter
ändringen ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 12

Dnr 2018-000067

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Godkännande av propositionsordning.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en
arbetsordning där det ska framgå vad som ska gälla för fullmäktiges
sammanträden och handläggningen av ärenden. Regleringen i
arbetsordningen ska komplettera lagens bestämmelser om fullmäktiges
arbetsformer.
Enligt KL 5 kap. 72 § punkt 7 ska arbetsordningen reglera vad som gäller
i förfarandet vid omröstningar.
Enligt KL 5 kap. 53 § framgår att när överläggning har avslutats ska
ordförande lägga fram förslag till beslut. Dessa ska utformas så att de
kan besvaras med ja eller nej. Ordförande ska därefter redovisa sin
uppfattning och vad som har beslutats och bekräfta beslutet med ett
klubbslag, om inte omröstning begärs.
Om omröstning begärs (5 kap. 54 §) ska den ske öppet utom i ärenden
som avser val eller anställning av personal.
Vad som därutöver gäller framgår i SKRs (då SKL) doktrin i form av
lagkommentar, sid 380: ”Om tre eller flera yrkanden ställts vid
överläggningen måste ordföranden ange att det yrkande som denne
lyssnat bifall på är huvudförslag i omröstningen”.
Då det framgår att arbetsordningen ska vara ett komplement till lagens
bestämmelser kan kommunfullmäktige besluta att införa en regel om att
det är kommunfullmäktige som ska godkänna eller besluta om
propositionsordningen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning
tillägga i stycket "Omröstningar" att om omröstning begärs ska
kommunfullmäktige godkänna den av ordförande föreslagna
propositionsordningen. Om den inte godkänns ska ordförande föreslå en
ny propositionsordning.
Yrkanden
Göran Nyberg (L): Bifall till kommunstyrelsens presidiums förslag.
Christoffer Wallin (SD) och Rolf Jacobsson (KD): Avslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

Forts § 12
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens presidiums förslag
och Christoffer Wallins (SD) med fleras avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens presidiums förslag
till beslut.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut.
Nej-röst: Avslag.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

Ja-röster: 7
Nej-röster: 4
Avstår: 0
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning
tillägga i stycket ”Omröstningar” att om omröstning begärs ska
kommunfullmäktige godkänna den av ordförande föreslagna
propositionsordningen. Om den inte godkänns ska ordförande föreslå en
ny propositionsordning.
Reservation/Protokollsanteckning
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 13

Dnr 2021-000019

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Tidsfristen för att besvara motion och
medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24, § 9, att beredningstiden för
motioner och medborgarförslag ska vara sex månader.
I kommunallagen 5 kap 35 § anges följande:
En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant
sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes.
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 motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning.”
För att upprätthålla god kvalitet i beredningen av svar på motion och
medborgarförslag föreslår förvaltningen att fullmäktige beslutar att
tidsfristen för svar ska vara ett år i enlighet med.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tidsfristen för att besvara motioner och
medborgarförslag ska vara ett år.
Yrkanden
Liza Kettil (S), Christoffer Wallin (SD), Carina Thorstensson (C): Avslag.
Jan Hognert (M), Göran Nyberg (L): Bifall.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils
(S) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslaget.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag
Nej-röst: Avslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

Forts. § 13
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

Ja-röster: 3
Nej-röster: 8
Avslag: 0
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet.
Reservation/Protokollsanteckning
Jan Hognert (M) för gruppen.
Beslutet skickas till
Administrativ chef
Kommundirektör
Förvaltningschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 14

Dnr 2020-000233

Antagande av Klimat och miljöstrategi 2030
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023. De bygger
på kommunens vision, hållbar utveckling och fossilfrihet 2030. Ett av
målen handlar om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska
bidra till minskad klimatpåverkan. Med utgångspunkt i inriktningsmålet
beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen skulle ta fram ett förslag
till klimat- och miljöstrategi under 2020 (KS 2019-09-09, § 101).
Målet är att utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna
verksamheter har minskat med 80 procent, jämfört med 1990. För att nå
målet fokuserar kommunen på fyra områden:
 Resa miljövänligt
 Äta hälsosamt
 Förbruka sparsamt, förnybart och cirkulärt
 Klimatsmarta byggnader.
Vart och ett av dessa fokusområden har koppling till de globala
hållbarhetsmålen.
Kommunens energiplan ingår i klimat- och miljöstrategin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förslag till Klimat- och miljöstrategi 2030.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och miljöstrategi 2030,
som ersätter "Energiplan för Munkedals kommun" (Dnr KS 2012 388),
"Lokala miljömål" och "Strategiplan för miljömålsarbetet" (Dnr KS 2012
374) och "Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner"
(Dnr KS 2015 360).
Yrkanden
Göran Nyberg (L): Återremiss för att kommunstyrelsen ska kunna ha en
dialogdag för att diskutera innehållet innan beslut fattas.
Mathias Johansson (SD): Avslag.
Christoffer Wallin (SD): I första hand avslag i andra hand
ändringsyrkande.
Liza Kettil (S): Ajournering.
Ajournering 10.15-10.25
Liza Kettil (S): Återremiss för omarbetning av strategin så den anpassas
till de lokala förutsättningarna.
Carina Thorstensson (C): Bifall Liza Kettil (S) yrkande om återremiss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

Forts § 14
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsen beslutar att motivera återremissen enligt följande:
Återremiss för att kommunstyrelsen på en dialogdag ska kunna diskutera
innehållet i strategin för omarbetning så att den överensstämmer med
de lokala förutsättningarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att
kommunstyrelsen på en dialogdag ska kunna diskutera innehållet i
strategin för omarbetning så att den överensstämmer med de lokala
förutsättningarna.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Processutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 15

Dnr 2020-000305

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
Fjällberg
Sammanfattning av ärendet
Området är beläget i sydöstra delen av Fjällberg i nära anslutning till
Torreby golfbana och utgörs av tre obebyggda fastigheter. Fastigheterna
som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för vatten och
spillvatten är Torreby 3:242, Torreby 3:243 och Torreby 3:244.
Spill och vattenledningarna är framdraget i nära anslutning till
fastigheterna men avsatt servis saknas i dagsläget. Fastigheterna är i
dagsläget obebyggda och ansluts till ledningarna i samband med
byggnation.
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska
bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).
Samråd har skett med Västvatten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 20210104
Protokoll nr 4 för Styrelsemöte 20200924 – Munkedal Vatten AB
Tjänsteskrivelse Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten
20200924
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Styrelseprotokoll Munkedal Vatten AB 2020-09-24
Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för
vatten och spillvatten för Fjällberg i enlighet med styrelsebeslut av
Munkedal Vatten AB.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för
vatten och spillvatten för Fjällberg i enlighet med styrelsebeslut av
Munkedal Vatten AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 16

Dnr 2020-000300

Äskande hos kommunfullmäktige gällande
investeringsmedel för ny 4-6 skola
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-21, § 85 att hos
kommunfullmäktige äska en förändring i antagen investeringsbudget så
att de investeringsmedel som ursprungligen (moderaternas och
liberalernas förslag till budget) avsatts skall avsättas för 2021 och
framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en
4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07, § 125 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att ärendet skulle kompletteras med
ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.
Kompletterade investeringsunderlag är nu framtaget.
Beslutsunderlag
Kompletterade investeringsunderlag.
Beslut KF 2020-12-07, § 125.
Yttrande från ekonomiavdelningen
Beslut KS 2020-11-23, § 178.
Beslut BUN 2020-10-21, § 85.
Kommunstyrelsens tidigare förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan
Yrkanden
Jan Hognert (M): kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i
avvaktan på de utredningar kommunstyrelsen beställt gällande
Munkedalsskolan och Bruksskolan.
Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD), Louise Skaarnes (SD), Göran Nyberg
(L), Carina Thorstensson (C): Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande om
bordläggning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande om att
kommunfullmäktige ska bordlägga ärendet i avvaktan på de utredningar
kommunstyrelsen beställt gällande Munkedalsskolan och Bruksskolan och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

Forts § 16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i väntan på de
utredningar kommunstyrelsen beställt gällande Munkedalsskolan och
Bruksskolan enligt beslut i kommunstyrelsen 2021-01-18, § 7, dnr 2021000014.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr 2021-000029

Kommunalt partistöd 2021 för Moderaterna i
Munkedal samt godkännande av redovisning för
kommunalt partistöd 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600
kr.
Moderaterna inkom 2021-01-22 med redovisning för kommunalt
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är
undertecknad av en särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Redovisning av lokalt erhållet partistöd 2020 från Moderaterna.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 7 x 11 900 kr (83 300 kr)
Totalt: 95 200 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Moderaterna i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Moderaterna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 7 x 11 900 kr (83 300 kr)
Totalt: 95 200 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr 2021-000020

Kommunalt partistöd 2021 för Miljöpartiet i Munkedal
samt godkännande av redovisning för kommunalt
partistöd 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600
kr.
Miljöpartiet inkom 2020-01-14 med redovisning för kommunalt partistöd.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Redovisning av lokalt erhållet partistöd 2020 från Miljöpartiet.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 1 x 11 900 kr
Totalt: 23 800 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljöpartiet i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Miljöpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 1 x 11 900 kr
Totalt: 23 800 kr.
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§ 19

Dnr 2020-000332

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att
inrätta kommunalt civilkuragepris
Sammanfattning av ärendet
Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med en motion om inrättande av
kommunalt pris för civilkurage.
Motionären anför att många upplever att tryggheten och
sammanhållningen i samhället minskar, samtidigt som brottsligheten blir
allt grövre och kommer allt närmre. Det kan då vara lätt att glömma alla
goda gärningar medborgarna utför, till exempel då någon vittnar i ett
obehagligt rättsmål, går emellan och stoppar ett slagsmål eller stävjar
och bryter mobbning eller dylikt. Det kan vara lätt att fastna för alla
svarta tidningsrubriker och helt enkelt missa de som gör något gott i
samhället. För att fler ska göra gott behövs det fler förebilder som
uppmärksammas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Motion.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram
ett reglemente för priset.
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram
ett reglemente för priset.
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§ 20

Dnr 2020-000333

Svar på motion från Pontus Reuterbratt (SD) om att
inrätta digitalt motionsregister
Sammanfattning av ärendet
Pontus Reuterbratt (SD) har inkommit med en motion om att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inrätta ett digitalt
motionsregister på kommunens hemsida. Registret ska också omfatta
medborgarförslag. Syftet är att enklare tillgängliggöra motioner och
medborgarförslag för den intresserade medborgaren.
Bedömning
Grunden för kommunens hantering av ärenden och handlingar är att de
registreras i kommunens diarium för god ordning och sökbarhet.
Därutöver publiceras alla sammanträdeshandlingar och protokoll på
kommunens hemsida. I tillägg till detta webbsänds fullmäktiges
sammanträden, dels i realtid, men också med möjlighet att följa
sammanträdena ärendeindelat i efterhand.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms ett nytt register, som ska
ajourhållas jämte kommunens diarium, medföra ett litet mervärde i
relation till arbetsinsatsen.
Förvaltningen undersöker i nuläget möjligheterna att göra ärenden och
handlingar i diariet sökbara på hemsidan. I den mån det är genomförbart
bedöms det som en mer effektiv åtgärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Motion.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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§ 21

Dnr 2019-000212

Svar på motion från Kristdemokraterna om öppen
redovisning av kommunala engagemang i föreningar,
styrelser, bolag och intresseorganisationer.
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med en motion om öppen redovisning
av kommunala engagemang i föreningar, styrelser, bolag och
intresseorganisationer. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att utarbeta riktlinjer för redovisningen enligt följande:
Årlig redovisning av alla förtroendevaldas engagemang i föreningar,
styrelser, bolag och intresseorganisationer.
Medverka till öppenhet och transparens i all kommunal verksamhet.
Att ge kommunen en öppen genomlysning så att alla vet var vi har
varandra.
Idag redovisas bisysslor när det finns ett anställningsförhållande. Så sker
också i Munkedals kommun enligt en särskild rutin eftersom det finns
stöd i arbetsrättslagstiftningen.
När det gäller redovisning av förtroendevaldas sidouppdrag finns ingen
motsvarande lagstiftning att ta stöd av. De politiska uppdragen bygger
på förtroende och ett verktyg för att reglera missbruk av ställning är
istället det så kallade jävsinstrumentet. Det bygger alltså på att den
enskilde ledamoten själv markerar då det kan föreligga en
intressekonflikt, alternativ att den övriga församlingen lyfter fråga om
det föreligger jäv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Motion.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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§ 22

Dnr 2020-000223

Svar på medborgarförslag om funktionsanpassning/
handikappanpassning av Gårviks badplats
Sammanfattning av ärendet
Paula Wassberg och Annika Olsson, Munkedal, föreslår i ett
medborgarförslag daterat 2020-06-16, att Gårviks badplats förses med
ytterligare en till två handikappanpassade parkeringsplatser i närhet till
toaletten då trafiken under sommarmånaderna gör den befintliga
parkeringen svåråtkomlig för funktionsnedsatta.
Medborgarförslaget beskriver att de är väldigt nöjda med den tillfälligt
placerade tillgänglighetsanpassade toaletten som under sommaren 2020
placerades tillsammans med de befintliga toaletterna på området och
föreslår samtidigt att en tillgänglighetsanpassad toalett permanentas på
den platsen, vid de befintliga toaletterna.
Vidare beskriver förslaget hur dessa åtgärder skulle innebära en bättre
livskvalitet för dem som både människor och medborgare i Munkedals
kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för nyttig och positiv information
kring upplevelsen om situationen och de åtgärder som testades under
säsongen 2020.
I nuvarande beslutade investeringsbudget 2021 med plan för 2022–2023
finns det upptagen en plan för investering om 0,5 mkr för Gårvik toalett
under år 2022.
Utöver dessa medel finns utpekade investeringsmedel för
handikappanpassning av badplatser i Munkedal om 200 tkr per år under
2021 samt även inom plan för 2022–2023.
En sammanhållen satsning i Gårvik planeras in under 2022 vad gäller
toaletter och eventuellt övriga större åtgärder. Införandet av ytterligare
en till två tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser kan givetvis ske
mer omgående och vara klart till säsongen 2021.
Beslutsunderlag
Beslut SBN 2020-12-21, § 124.
Medborgarförslag.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
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Dnr 2020-000280

Svar på motion från Centerpartiet om gradering av
jordbruksmark och implementering av arbetet i ÖP
2040
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har, via Carina Thorstensson, Karl-Anders Andersson,
Christer Nilsson och Lars-Göran Sunesson, inkommit med en motion
daterad 2020-09-28 där man önskar utreda gradering av jordbruksmark.
I motionens attsats yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra gradering av
jordbruksmark och att implementera arbetet i ÖP 2040.
I kommunens gällande översiktsplan, Framtidsplan ÖP14 Munkedal Del 2
s. 54–55, delas den brukningsbara marken in i tre klasser, där klass A är
särskilt värdefull åkermark, klass B är värdefull åkermark och klass C är
svårbrukad åkermark.
Planeringsunderlaget togs fram av lantbruksnämnden, gissningsvis på
80–90-tal. Mycket har hänt inom området på senare år tillämpningen av
miljöbalkens lagrum 3 kap 4 § skärpts avseende begränsningar kring
byggnation på värdefull jordbruksmark. Även klimatförändringar i form
av färre men kraftigare nederbörd samt längre tider av torka är en
påverkande faktor. Den pågående pandemin förstärker ytterligare behov
av nationell och lokal matförsörjning.
En modern genomlysning av kommunens brukningsbara mark bedöms
vara ett värdefullt planeringsunderlag att ta fram i kommande arbete
med ÖP40. En gradering av jordbruksmark är vägledande för fysisk
planering och bygglovsprövning. Planeringsunderlaget tas med fördel
fram i samverkan med Lantbrukarnas riksförbund.
Beslutsunderlag
Beslut SBN 2020-12-21, § 125.
Motion.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen
skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040.
Kommunfullmäktige beslutar att Dialog ska ske med LRF-Munkedal när
det gäller klassningen av jordbruksmarken.
Yrkanden
Rolf Jacobsson (KD), Christoffer Wallin (SD), Göran Nyberg (L): Bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
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Forts § 23
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av arbetet med motionen
skall ingå i kommunstyrelsens finansiering av ÖP2040.
Kommunfullmäktige beslutar att Dialog ska ske med LRF-Munkedal när
det gäller klassningen av jordbruksmarken.
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§ 24

Dnr 2021-000031

Fastighetsförsäljning - Fiskebo 1:2 och 1:5
Sammanfattning av ärendet
Fiskebo 1:2 och 1:5 är belägna vid södra Bullaresjöns västra sida nära
kommungränsen till Tanum. Enligt skogsbruksplanen, vilken är upprättad
i februari 2020, är total areal uppmätt till 46,3 ha. Marken är fördelad på
31,2 ha skogsmark, 2,1 ha impediment, 8,9 ha åkermark, 2,3 ha
betesmark samt 2,1 ha övrig mark – tomt, vägar, etc. På fastigheterna
finns ett mindre torp och en Ladugård.
Fastigheterna donerades ursprungligen till Svarteborgs kommun 1899.
Donatorn önskade att fastigheterna skulle användas för förädling av nya
äppelsorter. Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk på
fastigheterna vilket genererat intäkter medan betesmarken har
arrenderats ut till lokala lantbrukare. På senare tid har torpet hyrts ut
och de nuvarande hyresgästerna har i samråd med kommunen renoverat
och underhållit byggnaden. Hyresgästerna, som har en koppling till
bygden, har en stark önskan om att kunna fortsätta hyra eller äga
torpet.
Ladugården har sedan 1981 nyttjats av hembygdsföreningen som
lantbruksmuseum och även hembygdsföreningen önskar att fortsätta
med sin användning av byggnaden.
Kommunstyrelsen gav 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda om
Fisketorps skola, Suttene 1:1 och fastigheterna på Fiskebo kunde säljas.
Endast Fiskebofastigheterna återstår nu i kommunal ägo. Då
Fiskebofastigheterna belagts med ett överlåtelseförbud i samband med
donationen till kommunen har förvaltningen ansökt hos Kammarkollegiet
om Permutation av överlåtelseförbudet. Permutation meddelades i
december 2019 och under 2020 har nu fastigheterna värderats.
Fastigheterna har ingen strategisk placering för utveckling av
kommunala verksamheter, bostäder mm och försäljning bör ske till
förmån för köp av mer lämplig mark för Munkedals samhällsutveckling.
Hembygdsföreningen har en viktig social roll och föreningens nyttjande
av ladugården bör säkras för föreningens verksamhet. Hyresgästerna av
torpet har ett stort intresse av att sköta och bevara byggnaden. De bör
beredas möjlighet att fortsätta sitt nyttjande av byggnaden.
Fastigheterna har värderats till sammanlagt 3 750 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden bör ges uppdraget att sälja fastigheterna till
ett för kommunen så fördelaktigt pris som möjligt och samtidigt slå vakt
om befintliga nyttjare av fastigheterna genom att sälja Fiskebo 1:2 med
gällande hyresavtal för torpet samt för ladugården.
Beslutsunderlag
Beslut SBN 2021-01-25, § 4.
Tjänsteskrivelse.
Kartunderlag Fiskebo
Beslut SBN 2020-02-17, § 12.
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Samhällsbyggnadsnämnden
rätten att sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris
som utgångspunkt.
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Samhällsbyggnadsnämnden
rätten att sälja Fiskebo 1:2 och 1:5 till högstbjudande med värderat pris
som utgångspunkt.
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§ 25

Dnr 2020-000362

Antagande av detaljplan för Vadholmen, Södra.
Sammanfattning av ärendet
Utredningar och handlingar har efter granskningen uppdateras och
förtydligas för att kunna bemöta de synpunkter som inkommit till
kommunen. Kommunen avser att utföra en tryckbank i den östra delen
av planområdet, vilket den geotekniska utredningen föreslagit. Efter
granskningen har också huvudmannaskapet gjorts till kommunalt, då
särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap saknas.
De ändringar som har genomförts i planförslaget inför antagande är av
mindre betydelse och innebär inte att någon ny granskning behöver
genomföras.
Beslutsunderlag
Beslut SBN 2020-12-21, § 128
Tjänsteskrivelse
Detaljplan för Vadholmen södra
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra,
enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för Vadholmen Södra,
enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Protokollsanteckning
Rolf Jacobsson (KD) återkommer i kommunfullmäktige.
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§ 26

Dnr 2020-000344

Utökat aktiekapital - Munkedal Vatten AB
Sammanfattning av ärendet
Västvatten AB är i behov av att förbättra likviditeten genom en utökning
av aktiekapital. Likvida variationer samt framtida investeringar medför
att det vissa månader inte finns tillräcklig täckning på banken. En
utökning av aktiekapitalet från 2 500 tkr till 7 000 tkr i Västvatten AB
behövs. Utökningen finansieras förslagsvis via aktuella
fördelningsnycklar till ägarkommunerna.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Munkedal Vatten AB 2020-09-24.
Tjänsteskrivelse
Yttrande från ekonomiavdelningen
Styrelsen för Munkedal Vatten AB förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Munkedal kommun ger en utökning av
aktiekapitalet på 495 tkr till Västvatten AB.
Yttrande från förvaltningen
Ekonomicheferna i ägarkommunerna har haft ett möte med
ekonomichefen i Västvatten AB för att få mer information i ärendet.
Ekonomicheferna i ägarkommunerna är överens om att förorda en
fortsatt användning av nuvarande kredit för att hantera likviditeten.
Krediten hanteras genom Uddevalla kommun och innebär inte några
större kostnader för bolaget. Räntevillkoren är snitträntan på Uddevalla
kommuns externa låneskuld (fn 1,48%) med en marknadsmässig
marginal på 3 punkter, dvs en räntekostnad på 1,51% på utnyttjat
saldo. Ingen avgift tas ut för att ha krediten.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte medge en utökning av
aktieägarkapitalet om 495 tkr i Västvatten AB.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens yttrande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på styrelsen för Munkedal Vatten AB:s
förslag och förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Munkedal kommun beslutar att inte medge en
utökning av aktiekapitalet på 495 tkr till Västvatten AB.
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Dnr 2020-000359

Äskande om utökad ram för barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Barn och Utbildningsförvaltningen har ett skarp uppdrag i att höja
måluppfyllelsen för alla elever i kommunen. Med den skolstruktur som
finns i Munkedals kommun behöver Barn och Utbildningsnämnden större
ram för att huvudmannen ska kunna skapa förutsättningar för att
bemanna timplanen med legitimerade lärare på Hällevadsholms skola
och Centrumskolan.
Skoldagen är längre på dessa enheter och möjligheten för
vårdnadshavare att välja fritidshem skapar merkostnader för att
verksamheten ska gå i linje med Skollagens krav för
fritidshemsverksamhet.
Behov av flexgrupp finns på samtliga grundskoleenheter. Som en del av
strategisk plan och en följd av det systematiska kvalitetsarbetet har
verksamheten skapat ett mer kvalitativt och samtidigt ekonomiskt
effektivt stöd genom att organisera dessa flexgrupper. Flexgrupperna
bemannas med pedagogiskt utbildad personal. Under hösten har det
funnits i Svarteborg och på Kungsmarksskolan, delvis finansierat av
statsbidrag. Utvärderingar visar på väldigt goda resultat som t.ex. elever
med långvarig hög frånvaro som numera går till skolan och trivs med
det.
För att kunna bemanna flexgrupperna på alla enheter krävs antingen fler
resurser eller att klasstorlekarna blir större inom hela grundskolan. Göra
större klasser är inget alternativ på grund av platsbrist på vissa enheter
och den låga måluppfyllelsen över lag och att på de mindre skolorna blir
det årskursblandningar med flera årskurser.
På Kungsmarksskolan måste upplägget med 20 elever per klass
omorganiseras till fler elever per klass för att finansiera en flexgrupp
vilket riskerar att påverka skolresultaten negativt. De skulle även
resultera i att väldigt många lärare skulle undervisa i flexgruppen del av
sin tjänst vilket inte skulle gynna den kategorin elever. Den modul som
planeras att sättas ovanpå befintlig modul på Bruksskolan kommer att
erbjuda lösning för några elever.
Enligt Skollagen 2010:180 kap1§10 tar upp att utbildningen ska
utformas till med hänsyn till barnets bästa. Kap2§8b tar upp
huvudmannens skyldighet att följa Skollagen. Kap3 tar upp elevernas
utveckling mot målen. Kap 3 §2,7,10-11 handlar specifikt om elevens
rätt till stöd. Kap 5 §3 tar upp att utbildningen ska utformas på ett
sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero.
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Fritidshemmen i Munkedals kommun har lägre personaltäthet än
jämförbara kommuner. Det är många elever på fritidshemmen som går
långa dagar. Verksamheten är öppen 06.00-18.00. Då eleverna vistas
stor del av dagen på fritidshemmen krävs det att verksamheten kan
arbeta utifrån fritidshemmens läroplan för att stödja arbetet mot högre
måluppfyllelse. Arbetsmiljön och kvaliteten behöver förbättras för goda
lärmiljöer och för att attrahera legitimerade fritidspedagoger.
Nämndens beslut om budget för 2021 den 27 maj Dnr:2020-19 §40
innebar att två tjänster inom grundskolan skulle överföras till
fritidshemmen. Efter avvecklingen av de 22 tjänsterna inom grundskolan
under 2020 finns inget mer utrymme att förskjuta medel från
grundskolan till fritidshemmen.
Personalen på fritidshemmen tjänstgör morgon och eftermiddag, kväll på
fritidshemmen och under dagen på grundskolan. En utökning av antal
personer på fritids innebär samtidigt motsvarande ökning inom
grundskolan. Vi har heltidsresan att beakta och delade turer får
kommunen inte erbjuda. Det är först efter sommaren som
konsekvenserna blir helt tydliga inför nästa läsår. Då har oftast
förutsättningarna ändrats. Personal som har sagt upp sig eller är borta
av andra skäl medför att rektor behöver tjänstefördela på annat sätt för
att eleverna ska undervisas av behörig personal i de olika ämnena.
Dilemmat för verksamheten är också att budgetåret inte
överensstämmer med läsåret.
I Skollagen 2010:800 Kap 14 §2 och §9 beskrivs huvudmannens
skyldighet att organisera med lämplig storlek och så att eleverna kan
erbjudas en god miljö utifrån helhetssyn på varje elev och elevens
behov.
Ökade kostnader för anropsstyrd trafik, städ och lokalkostnader har
förvaltningen inte kompenserats för inom tilldelad ram vilket är en del i
den ekonomiska obalans som finns under 2020. Resurstilldelningen
räcker inte till att täcka timplanen i Svarteborg och Hedekas. Dessa
kostnader urholkar kärnverksamheten och dess huvuduppdrag.
De minskade intäkterna motsvarande 1,4 mkr i form av bidrag från
Migrationsverket medför att resurstilldelningen inte räcker till
modersmålsundervisning samt studiehandledningen. Skolförordningen
2011:185 5 kap §4 reglerar elevens rätt till modersmålsundervisning och
studiehandledning förutom rätten till stöd och särskilt stöd.
Yttrande från ekonomiavdelningen
Barn- och Utbildningsnämnden har i ett beslut 2020-12-16 §116 begärt
utökad budgetram med 5,79 mnkr. 2,90 miljoner kronor för åtgärder för
ökad måluppfyllelse. 2,89 miljoner kronor för städkostnaderna samt för
att täcka timplanerna I skrivelsen finns inga förslag på finansiering av
utökningen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 att utöka ramen
för Barn- och utbildningsnämnden med 4,5 mnkr. 2,8 mnkr ska gå till
vuxenutbildningen och 1,7 mnkr för att genomföra de projektsatsningar
som föreslogs i S och C:s budgetförslag för 2021.
Justerandes sign
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Forts § 27
(Närvaroprojekt, Läsprojekt, Extra SYV). Det kan konstateras att det inte
finns utrymme i kommunens budget att utöka budgetramen för Barnoch Utbildningsnämnden ytterligare. Om det görs minskar kommunens
budgeterade resultat i motsvarande grad och då skulle inte det beslutade
finansiella resultatmålet uppnås. Barn- och Utbildningsnämnden har
ansvaret att, inom sin tilldelade budgetram, fördela anslagen och göra
nödvändiga prioriteringar så att verksamheten kan bedrivas med så hög
kvalitet som möjligt.
Ekonomiavdelningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet om utökad budgetram
från barn- och Utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
Yttrande från ekonomiavdelningen.
Beslut BUN 2020-12-16, § 101.
Tjänsteskrivelse
Underlag
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens äskande om
2.90 miljoner kronor för åtgärder för ökad måluppfyllelse.
Kommunfullmäktige bifaller barn- och utbildningsnämndens äskande om
2.89 miljoner kronor för städkostnaderna samt för att täcka timplanerna.
Yrkanden
Liza Kettil (S), Louise Skaarnes (SD), Rolf Jacobsson (KD): Bifall till
ekonomiavdelningens förslag till beslut.
Göran Nyberg (L): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag
och ekonomiavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar att yttra sig i enlighet med ekonomiavdelningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå äskandet om utökad budgetram
från barn- och Utbildningsnämnden
Reservation
Skriftlig reservation från Göran Nyberg (L) som bifogas protokollet.
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RESERVATION
Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå
Barn- och ungdomsnämndens äskande om tilläggsanslag. Munkedals kommun och nämnden
har ett stort fokus på att förbättra resultaten för att på det sättet ge kommunens ungdomar
en bättre möjlighet till att bygga sin framtid på det sätt man helst vill.
Det hade visserligen varit önskvärt att man inte hade behövt komma en bit in på budgetåret
och begära ytterligare pengar, men nämnden har spänt bågen och har små marginaler och
för att inte riskera en försämring av undervisningssituationen tycker vi att ändamålet får
helga medlen i det här fallet.
Barnen är det viktigast vi har och budgettekniska argument bör denna gång få vika för att
skapa förutsättningar för fortsatt satsning med oförminskad styrka på bättre resultat i
skolan.
Göran Nyberg
Liberalerna i Munkedal
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§ 28

Dnr 2020-000334

Utredning om nybyggnation av gruppbostad enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Sammanfattning av ärendet
I tidigare återrapportering gällande nybyggnation av LSS gruppbostad
VFN 2019-54 fastställde förvaltningen att de två tidigare prognoserna
över behovet av platser inte längre är aktuella i den formen som
beräknades 2018. Det behov som prognosen i återrapporteringen visar
är att den gruppen barn och unga som skulle kunna söka plats på
gruppbostad enligt LSS efter 18 års ålder och redan bor i kommunen är
fem kommande under åren 2024-2028. Däremot kan förvaltningen inte
förutsäga hur många personer som skulle kunna hamna i ett
sjukdomstillstånd som ger ett behov av gruppbostad. Förvaltningen kan
inte heller förutsäga inflyttning av nya kommunmedborgare i behov av
gruppbostad enligt LSS.
I dagsläget finns det 18 platser fördelat på tre befintliga LSS
gruppbostäder. Det finns 17 boende, vilket ger en tom plats som är
avsedd för att ta hem en köpt plats under 2021.
Förvaltningen såg ett behov av en mer omfattande genomlysning, som
delvis sker utifrån samverkansmöjligheter kring boenden och behov i
SML. Efter kartläggning mellan kommunerna i SML fanns inte behovet av
gruppbostad enligt LSS. Däremot fick avdelningscheferna ett uppdrag
från förvaltningscheferna att kartlägga behovet av ett boende enligt SOL
för målgruppen med samsjuklighet, det vill säga psykiatri och beroende
för att undvika externa placeringar. Denna kartläggning kommer vara
klar i mitten av oktober
Välfärdsnämnden beslutade 2020-10-22 § 81 att skjuta fram beslut om
nybyggnation av LSS gruppbostad årsvis och begärde samtidigt löpande
rapport årsvis från förvaltningen för att följa behovet om det förändras.
Det har i efterhand framkommit att beslutet skall formuleras som en
framställan till kommunfullmäktige, inte beslutas av välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Beslut VFN 2020-12-17, § 105.
Beslut VFN 2020-10-22, § 81.
Tjänsteskrivelse.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta fram investering av LSS
gruppbostad så att projektering sker 2022 och byggstart 2023.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till välfärdsnämndens förslag.
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Forts § 28
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skjuta fram investering av LSS
gruppbostad så att projektering sker 2022 och byggstart 2023.
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§ 29

Dnr 2019-000049

Uppföljning av verksamhetsmål 2020 för
kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av uppfyllelse av kommunstyrelsens verksamhetsmål 2020.
Kommunstyrelsens budget ska kompletteras med verksamhetsmål och
mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, enligt med
budgetprocessen.
Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har
kommunstyrelsen beslutat om fyra verksamhetsmål för 2020, inom
ramen för kommunstyrelsens ansvar och uppdrag:
Implementera nya arbetssätt i samverkan mellan förvaltningarna
Ta fram en plan för samordning av sociala ytor som skapar
förutsättningar för gemenskap och upplevd trygghet
Ta fram en kompetensförsörjningsplattform
Ta fram en klimat- och miljöstrategi
Det finns ett mått kopplat till varje mål, för att det ska gå att mäta och
utvärdera om målen har nåtts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av uppfyllelse av
verksamhetsmål 2020.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisning av uppfyllelse av
verksamhetsmål 2020.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Processutvecklare
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§ 30

Dnr 2020-000339

Beslut om styrgrupp för investeringsprocess för
särskilt boende/trygghetsboende
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-12 § 150 att godkänna ny
investeringsprocess för lokaler. Syftet med investeringsprocessen är att
underlätta styrning av stora projekt samt att få en bra politisk
förankring. Varje berörd nämnd utser sina representanter till styrgruppen
som senare ska fastställas av kommunstyrelsen. Storleken på
styrgruppen och antalet representanter från respektive nämnd skall
baseras på projektets omfattning. Kommunstyrelsen utser sedan
ordförande för styrgruppen.
Välfärdsnämnden beslutade 2020-11-19, § 91 om att starta en förstudie
för projekt särskilt boende/trygghetsboende samt att utse nämndens
presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-21, 126 att utse
nämndens presidium som representanter i projektets politiska styrgrupp.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-18, § 3 att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut VFN 2020-11-19, § 91.
Beslut SBN 2020-12-21, § 126.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse kommunstyrelsens
ordförande som representant i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att utse ordförande i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i
styrgruppen enligt välfärdsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens
beslut.
Yrkanden
Göran Nyberg (L): Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse
kommunstyrelsens presidium som representanter i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande som
ordförande i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i
styrgruppen enligt välfärdsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens
beslut.
Liza Kettil (S): Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse
kommunstyrelsens presidium som representanter i styrgruppen.
Justerandes sign
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Forts § 30
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) med fleras yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del utse kommunstyrelsens
presidium som representanter i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande som
ordförande i styrgruppen.
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt fastställa representationen i
styrgruppen enligt välfärdsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens
beslut.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef välfärdsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden
Kommundirektör
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§ 31

Dnr 2021-000021

Initiativärende från Sverigedemokraterna om att
entlediga ledamot från bolagsuppdrag.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har i initiativärende föreslagit att
kommunfullmäktige ska fatta beslut om att entlediga Christer Börjesson
från sina bolagsuppdrag då han inte längre representerar partiet.
Beslutsunderlag
Initiativärende Sverigedemokraterna 2021-01-18.
Yrkanden
SD-gruppen: Bifall till initiativärendet.
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Göran Nyberg (L), Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C): Bifall till Jan
Hognerts (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på SD-gruppens yrkande och
Jan Hognerts (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Jan Hognerts (M) yrkande.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande.
Nej-röst: Bifall till SD-gruppens yrkande.
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Forts § 31
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Ausra Karlsson (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

Ja-röster: 8
Nej-röster: 3
Avstår: 0.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet
Reservation/Protokollsanteckning
SD-gruppen enligt skriftlig reservation som bifogas protokollet.
Beslutet skickas till
Gruppledare för Sverigedemokraterna
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ID: EB2021

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte låta kommunfullmäktige avgöra om
Christer Börjesson skall entledigas från sina bolagsuppdrag där han tidigare representerat SD. Detta i
enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 14 paragrafen.
Att Kommunstyrelsen fråntar kommunfullmäktige rätten att fatta detta beslut i denna frågan ser vi
som att man försöker styra över dem folkvalda.
SD Gruppen
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§ 32

Dnr 2021-000022

Initiativärende från Sverigedemokraterna om översyn
av arvodesreglerna.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har i initiativärende föreslagit att
kommunfullmäktige ska ge arvodesberedningen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för hur man arvoderar och kallar ledamöter från andras
nämnder.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Sverigedemokraterna 2021-01-18.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Christoffer Wallin (SD): Bifall till initiativärendet.
Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Jan Hognerts (M)
yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande och
Christoffer Wallins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Jan Hognerts (M) yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Beslutet skickas till
Gruppledare för Sverigedemokraterna
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§ 33

Dnr 2021-000032

Rapporter från revisionen
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om inkomna revisionsrapporter;
- Granskning av styrning, uppföljning och kontroll utifrån väsentliga
styrdokument i Rambo AB.
- Granskning av kommunstyrelsens investeringsprocess.
- Förstudie avseende inköp och upphandling.
- Förstudie avseende bisysslor och jäv.
- Granskning av roller och ansvar i den nya organisationen.
Sakfelsgranskning pågår, rapport ännu inte färdigställd.
Beslutsunderlag
Granskning av styrning, uppföljning och kontroll utifrån väsentliga
styrdokument i Rambo AB.
Granskning av kommunstyrelsens investeringsprocess.
Förstudie avseende inköp och upphandling.
Förstudie avseende bisysslor och jäv.
Tjänsteskrivelse yttrande över förstudie avseende bisysslor och jäv.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande över revisorernas
förstudie om bisysslor och jäv.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut gällande
yttrande över förstudie.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till yttrande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande över revisorernas
förstudie om bisysslor och jäv.
Beslutet skickas till
Revisorerna inklusive yttrande över förstudie om bisysslor och jäv.
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§ 34

Dnr 2021-000009

Rapport från presidieträff
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ordförande rapporterar från;
Presidieöverläggning 2021-01-20 enligt anteckningar som skickats ut
med kallelsen.
Möte med Munkbo AB styrelse enligt uppdrag av kommunstyrelsen 202101-18, § 8. Styrelsen meddelar att de ställer sig positiva till att bygga på
den byggrätt som omfattar verksamhetslokaler.
Beslutsunderlag
Anteckningar presidieöverläggning 2021-01-20.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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