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På grund av pågående pandemi uppmanas 
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Munkedals Kommuns värdegrund 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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Munkedals kommun • www.munkedal.se Sida 1 av 1 

Datum: 2021-09-15 

Inkomna avsägelser till 

Kommunfullmäktige 2021-09-27 

Lene Matysiak (S) inkom 2021-06-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Lene Matysiak (S) från sitt uppdrag

som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Christoffer Rungberg (M) inkom 2021-07-05 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Christoffer Rungberg (M) från sitt

uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Lovisa Svensson (C) inkom 2021-08-23 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Lovisa Svensson (C) från sitt

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt

välfärdsnämnden.

Martina Fivelsdal (V) inkom 2021-08-31 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Martina Fivelsdal (V) från sitt

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2021-09-07 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Pontus Reuterbratt (SD) från sitt

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i barn- och

utbildningsnämnden.

Said Lundin (S) inkom 2021-09-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning. 

 Kommunfullmäktige har att befria Said Lundin (S) från sitt uppdrag

som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning
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§ 137 Dnr 2020-000292 

Budget (MRP) 2022, plan 2023-2024 Munkedals 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Mål- och resursplanen bygger på Moderaternas och 

Sverigedemokraternas prioriteringar och satsningar för budget 2022 och 

planperioden 2023-2024. 

Förutsättningar 2022 

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 

beräkningar av skatteintäkter görs på 10 630 invånare.  

1. Årets resultat

skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.

2. Investeringsmål

självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst uppgå 100 %

3. Skuldsättning

under 2022 ska överskott och intäkter av engångskaraktär ska användas

till

att amortera på låneskulden.

Skattesats  

Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2021. I budgetförslaget för 2022 

föreslås en sänkning med 0,25 öre till 23,38. 

Skatter och bidrag 

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det 

viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 

2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska utvecklingen 

under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt 

att pris- och löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela 

vägen fram till 2024. Invånarna i Munkedal ökar vilket ger möjlighet att 

budgetera upp invånarantalet med 80 invånare till 10 630 invånare totalt 

som förstärker budgeten under 2022. Under 2022 ökar intäkterna med 

totalt 22,4 mnkr. 

Budgeterat resultat 2 % 

Budgeterat resultat är 15 mnkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag.   

Centrala avsättningar 

Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 

förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras 

även för året. Avsättning görs även till volymbufferten för fler invånare. 

Budgetramar till nämnderna 

För budget 2022 utökas ramen totalt med 4,7 mnkr till nämnderna och 

den totala ramen uppgår till 688,3 mnkr. Medel är avsatt centralt för 

löneökningar, prisuppräkning samt kapitalkostnader som kompenseras ut 

till nämnderna under året. 

Förändringar jämfört med föregående år enligt nedan: 
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Barn- och Utbildningsnämnden  3,6 mnkr  

Välfärdsnämnden  -1,7 mnkr 

Samhällsbyggnadsnämnden  2,0 mnkr 

Kultur- och Fritidsnämnden  0,9 mnkr 

Kommunstyrelsen  -0,4 mnkr 

Övriga nämnder   0,4 mnkr 

 

 

Investeringar 

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 

2022 uppgår till 103 mnkr. Av dessa klassas 25 mnkr som reinvestering. 

Planåren 2023 är investeringsvolymen 219 mnkr och år 2024 184 mnkr. 

Det innebär en självfinansiering av reinvesteringar på 178 procent 2022. 

Långsiktiga målet på 100 procent i genomsnitt 2020–2023 kommer att 

uppgå till 82 procent. För planperioden 2022–2024 kommer investerings-

utgiften vara 506 mnkr.  

Målsättningar verksamhet 

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  

 

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2022 

utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Mål och Resursplan (MRP) budget 2022 plan 2023-2024 

Bilaga Beskrivningar av investeringar budget 2022 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 

2022, med plan för 2023-2024 enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 till 23,38 kr 

enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 

förslaget till budget 2022 
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Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2022 till 

103 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 

för investeringar under 2022 på 58 mnkr.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 

lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 

till 11,8 mnkr år 2022.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 

på 1,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 

förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 

på 2,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 

förslag  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 

på 2,7 mnkr i Budget 2022.      

 

Yrkanden 

Christoffer Walllin (SD), Christoffer Rungberg (M) – yrkar bifall till 

Förvaltningens förslag 

 

Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C) - yrkar avslag till förmån för eget 

förslag om budget från S & C 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Walllin (SD), Christoffer 

Rungberg (M) yrkande och Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  

Christoffer Walllin (SD), Christoffer Rungberg (M) yrkande. 

 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning. 

 

JA: M och SD förslag till budget. 

Nej: S och C förslag till budget 
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Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Göran Nyberg (L)   X 

Liza Kettil (S)  X  

Jan Hognert (M) X   

Christoffer Wallin (SD) X   

Louise Skaarnes (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Rolf Berg (S)  X  

Jenny Jansson (S)  X  

Carina Thorstensson (C)  X  

Rolf Jacobsson (KD)   X 

Christoffer Rungberg (M) 

ordförande 

X   

 

Ja-röst: 5 

Nej-röst: 4 

Avstod: 2  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 

2022, med plan för 2023-2024 enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 till 23,38 kr 

enligt förslaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa centrala avsättningar enligt 

förslaget till budget 2022 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2022 till 

103 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 

för investeringar under 2022 på 58 mnkr.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 

lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 

till 11,8 mnkr år 2022.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 

på 1,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 

förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 

på 2,7 mnkr i Budget 2022 utifrån från samverkande kommunernas 

förslag  
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 

på 2,7 mnkr i Budget 2022. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD): Deltar ej i beslutet, återkommer i fullmäktige 

Göran Nyberg (L) : Deltar ej i beslut, återkommer i fullmäktige 

 

Reservation S och C gruppen till förmån för eget förslag 
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Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

 
Foto: Christoffer Rungberg, Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

Jan Hognert meddelade sin avgång under våren och 

när jag fick frågan att efterträda honom var svaret 

givet.  
 

Självklart vill jag vara en del av det lag som ska leda 

Munkedal in i framtiden! Jag kommer att arbeta hårt 

och målinriktat för att göra Munkedal till en ännu 
bättre plats att bo och leva på. 

 

Vi går nu in i sista året av denna mandatperiod och 

visst har det varit en mycket speciell tid, ur flera 

perspektiv, inte minst har Covid -19 påverkat alla på 
ett eller annat vis. För att bromsa smittspridningen 

har många arbetat hemifrån medan andra som inte 

har den möjligheten, gått till jobbet, ofta i samhällets 

tjänst. Jag tänker då på alla hjältar som arbetar hos 
oss i Munkedals kommun, lärare, vårdpersonal, 

kökspersonal, lokalvård och många fler som arbetat 

hårt för att vardagen ska rulla på. Till er vill jag rikta 

ett stort tack! 
 

2022 års budget läggs fram gemensamt av oss 

Moderater tillsammans med Sverigedemokraterna. 

Det är en väl avvägd budget där vi hittat 

gemensamma nämnare och flera satsningar görs 
under kommande året.  

 

 Vi utökar ramen för barn- och utbildningsnämnden 

för fortsatt arbete med betygsförbättringen och 
vidare arbete med det strategiska arbetet inom 

skolan. Vi utökar också med ytterligare en 

dagbarnvårdare för att möta efterfrågan. Utökad 

timplan och fritids kommer fortsatt erbjudas på 

både Centrumskolan och Hällevadsholm skola.  

 
 Vi bromsar besparingen inom välfärd för att hela 

verksamheten ska få möjlighet att landa in i nya 

arbetssätt. Det är fortsatt viktigt att vår 

verksamhet inte kostar mer än i andra jämförbara 
kommuner samtidigt som vi erbjuder en hög 

kvalitet. Systematisk uppföljning per enhet är 

avgörande för att hålla sig till budget. 

 

 Under 2022 kommer nämndsorganisationen att 
utvärderas och vi har förslag på minskning av 

densamma inför ny mandatperiod. Däribland vill vi 

ta tillbaka miljönämnden till Munkedal för att 

behålla en lokal förankring.  
 

 Vi planerar bygga trygga lägenheter i Dingle, 

Hällevadsholm och Hedekas. Hällevadsholm är 

först ut. Det är viktigt att vi kan möta upp 
efterfrågan för de äldre som exempelvis vill lämna 

sitt hus för ett enklare boende. 

 

 Munkedal har idag en skattesats rankad som 

andra högsta i landet, endast Dorotea har en 
högre skatt än oss. Ett skatteuttag skapar ett 

samhälle där vi kan erbjuda skola, omsorg och 

annan kommunal service. Skatteuttaget ska vara 

så litet som möjligt för att varje medborgare ska 
kunna påverka sin egen vardag så långt som 

möjligt. Mycket goda ekonomiska resultat de 

senaste åren skapar utrymme för en 

skattesänkning i Munkedal.  

 
De senaste åren har vi förnyat och moderniserat 

Munkedals skolor och vi ska fortsätta det arbetet 

kommande åren. Skolan har blivit en het fråga för 

politiken och nu ska en sista utredning ge oss de svar 
som krävs för att fatta ett väl förankrat beslut. Det 

viktiga är att skolan är en trygg och säker plats att 

vistas på och som ger förutsättningar för både elever 

och skolpersonal att växa och utvecklas. 
 

Munkedal fortsätter att växa, det är glädjande! 

Vi möter upp efterfrågan och fortsätter etablera fler 

tomter för både boende och företag. 

Under året har flera tomter sålts och nya medborgare 
flyttat till Munkedal.  

 

-Varmt välkomna till Munkedal! 

 
Vi befinner oss i en intressant fas där Munkedal 

utvecklas i en positiv riktning. Det händer mycket 

positivt i vårt närområde. Vi behöver fortsätta 

utveckla vårt företagsklimat och möta upp företagens 

krav och förväntan på kommunen. Vi ska alltid sträva 
efter korta beslutsvägar och förenkla företagande.  

 

Jag ser fram emot ett år av diskussioner och beslut 

för Munkedals bästa! 
 

Christoffer Rungberg, Kommunstyrelsens 

ordförande  
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uppgår till 32 i kommunen vilket är en minskning med 

33 jämfört med 2019. 

 

Näringsliv och landsbygdsutveckling 

Munkedals kommun har ett strategiskt läge som 

erbjuder närhet till både stad, kust och land för så väl 

boende, besökare som näringsliv. Kommunen tillhör en 

större arbetsmarknadsregion där Uddevalla, Vänersborg 

och Trollhättan ingår samt flera av kustkommunerna i 

norra Bohuslän. 

Munkedals kommun är en pendlingskommun. Det 

betyder att många har valt att bosätta sig i kommunen 

av andra skäl än att arbetsplatsen finns där. Cirka 2 

000 invånare pendlar dagligen till en anställning i en 

annan kommun. Det pendlas också in till Munkedal från 

andra kommuner. Cirka 1 200 personer pendlar 

dagligen in till kommunen från en annan kommun i vårt 

närområde. Vanligaste är att pendling sker både till och 

ifrån Uddevalla. 

Som boendekommun har Munkedal ett varierat utbud, 

allt från ett kustnära boende på Tungenäset till ett 

boende för dem som föredrar att bo på landsbygden. I 

kommunen finns centralorten Munkedal samt de tre 

mindre orterna Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Här 

erbjuds grundläggande kommersiell service som Post, 

kontanthantering, paketutlämning och övriga 

ombudstjänster. Denna goda service är möjlig tack vare 

att varje ort har sin dagligvarubutik och 

drivmedelsstation. 

Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med sina 

cirka 1 385 aktiva företag/avdelningar. Arctic Paper är 

det största företaget med drygt 300 anställda, men i 

övrigt domineras näringslivet av fåmansföretag inom 

flertalet branscher där bygg och handeln är de största 

utifrån antalet aktiva företag och tillverkning utifrån 

antalet anställda. 

Näringslivet har en stor spridning i geografin och 

präglas av en stark entreprenörsanda. 92 procent av 

företagen har färre än 4 anställda. Endast 4 procent har 

10 eller fler anställda. 

Under året har marketableringar blivit genomförda 

vilket ger totalt cirka 740 000 kvadratmeter 

detaljplanerad verksamhetsmark ledig inom 

kommunens gränser. Cirka 43 procent av den ytan är 

kommunal mark, resterande privat. 

Under året har fortsatt privata byggherrar startat 

byggnation av hus och lägenheter som gynnar tillväxten 

i kommunen.  

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har 

visat på en rejäl uppgång för 2020, där kommunen 

hamnar på 4:e plats över störst uppgång av antal 

platser, vilket är ett resultat av ett antal åtgärder som 

sattes in under 2019 och 2020.  

Kompetensförsörjning 

Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

och en organisation att må bra i. För att få ett 

utgångsläge på fokusområdet attraktiv arbetsgivare och 

även se hur kommunen ligger i förhållande till andra 

kommuner, deltar kommunen i nyckeltalsindex attraktiv 
arbetsgivare via Nyckeltalsinstitutet.  

Resultatet visar att kommunen har bra värden för lite 

övertid och lika chefskarriär, men behöver främst 

arbeta med kort- och långtidssjukfrånvaron samt öka 
andelen tillsvidareanställningar för att bli mer 

attraktiva. 

Medianlönen ligger något lägre än andra kommuner 

som deltar. Avgångar ligger lika med övriga kommuner 

det vill säga 11 procent under ett år, vilket är normalt i 
förhållande till antalet medarbetare. 

HR-avdelningen har en samordnande roll och har tagit 

fram ett förslag till en kompetensstrategi och 

handlingsplan, som utgår ifrån SKR:s nio strategier för 

att öka den offentliga sektorns möjlighet att möta 

rekryteringsutmaningen.  

Kommunen behöver fortsatt arbeta målinriktat för att 

hitta lösningar och strategier för att rekrytera och 

behålla personal inom till exempel välfärden och skola 

då det råder stor konkurrens. 

Chefskap och medarbetarskap 

Kompetenta chefer och delaktiga medarbetare är en 

förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta 

framtidens utmaningar.  

Kommunen har tagit fram chefs- och 

medarbetarplattform som har till syfte att tydliggöra 

vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare.  

Chefer med ett nära och tydligt ledarskap leder till 
attraktiva och utvecklande arbetsplatser.  

 

Hälsa och arbetsmiljö 

Respektive chef ansvarar för att bedriva ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete på ett sådant sätt att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Sjukfrånvaron inom kommunen var 2020 i juli 9,68 

procent och har minskat med -0,45 till 9,23 procent 

samma period 2021. 

 
Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den största 

orsaken till sjukskrivning såväl i kommunen som i riket.  

 

Kommuns chefer får kontinuerligt stöttning och 
kompetenshöjning i organisatorisk och social 

arbetsmiljö (OSA). 

 

Kompetenshöjningen ger en grundläggande kunskap om 

roll, ansvar och metoder för att ett effektivt 
arbetsmiljöarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen 

vilket gynnar hälsan i arbetslivet.  
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Ekonomiprocessen 
 

För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, tar 

Kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget i juni månad. I samband med val tas budgeten dock först upp i 

fullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och 

möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan genomföras redan före årsskiftet.

 

Planeringsförutsättningar – november år -20 
 

Under hösten arbetar förvaltningen fram planerings-
förutsättningar. Dessa antas i november av fullmäktige 

och blir underlaget för kommande årsbudgetprocess och 

kopplas till mål-och resursplanen (MRP).  

 

I planeringsförutsättningarna ingår; 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål och 

inriktningsmål, befolkningsprognos (antal invånare),  

tidsplan för budgetprocessen. 
 
 

 
 

 

Ramberäkning -januari/februari år -21 
 

Utifrån planeringsförutsättningarna, diskuterar 

Kommunstyrelsens ledningsförvaltning kring 
budgetförutsättningarna, övergripande avsättningar och 

de kommunövergripande målen. En preliminär 

resursberäkning görs med kommunbidraget föregående 

år som utgångspunkt.  
 

Efter beräkning av skatter och bidrag samt de 

avsättningar som gjorts centralt kan preliminära ramar 
lämnas till nämnderna och budgetanvisningar gå ut. 

Andra uppräkningar än de övergripande avsättningarna 

eller nya verksamhetsförändringar får respektive 

förvaltning själva konsekvensbeskriva i sin preliminära 

budgetram. 
 

Återkoppling sker till den politiska budgetberedningen. 
 
 

 
 

 

Konsekvensbeskrivning av förslag av preliminär 

ram och nedbrytning av mål mars-april 
 

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål tar 

nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare 

fram verksamhetsmål med indikatorer. Målen ska vara 
kopplade till tillgängliga resurser (preliminära ramen).  
 

Förändringar av ekonomiska förutsättningarna kan leda 
till att målen behöver revideras. Utifrån den preliminära 

budgetramen, målsättningar och 

verksamhetsförändringar arbetas 

konsekvensbeskrivningar fram av nämnderna. 

 
I slutet av april lämnar nämnderna in sina budget-

skrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, 

verksamhetsmål med indikatorer samt konsekvens-

beskrivningar av den preliminära ramens påverkan på 
verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiska beslut nämnder – maj 
I maj ska nämnderna ta ställning till sitt förslag till 

budget.  
 

Beredning av förslagen maj - Budgetberedning 
Dragning av respektive nämnds budget samt 

kommunens mål och resursplan görs under maj månad. 
 

Politiska beslut Kommunfullmäktige - juni 
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan 

(MRP). Kommunfullmäktige fastställer kommunens 

budget (mål, utdebitering, investering, budgetramar).  
 
 

 
 

 
 

Verkställa beslut juli-dec  
Utifrån fastställda ramar och mål arbetar 

förvaltningarna under hösten med att verkställa full-
mäktiges beslut genom att bryta ner nämndernas 

verksamhetsmål i sina verksamhetsplaner och arbeta 

fram aktiviteter på respektive enhet samt tar fram 

detaljbudget för att hinna får helårseffekt på besluten 
och budgetbalans. 
 
 
 
 

 

Återkoppling till nämnderna- december 
I nov/dec återkopplar förvaltningen till nämnden hur de 

har arbetat fram sin detaljbudget och sina 
verksamhetsplaner. Samtidigt återrapporteras 

uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 

innevarande år samt förslag om ny internkontrollplan 

för nästkommande år. 
 
 
 

 
 

 
 

Uppföljning – mars, maj och september år -22 
Ekonomiska månadsavstämningar sker februari och 

oktober. Två delårsbokslut genomförs dels efter april, 

dels efter augusti då både ekonomi och verksamhetsmål 
följs upp.  
 

Bokslut - februari-april  
I februari-mars behandlar nämnderna sina bokslut för 

föregående år. I april överlämnar Kommunstyrelsen 
årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Kommunstyrelsens förvaltning kommer fokusera sitt 

arbete inom de prioriterade områdena: 

 
HR-avdelningen 
HR-avdelningen fortsätter att arbeta strategiskt och 

långsiktigt med kommunens kompetensförsörjning, 
fokusområdet attraktiv arbetsgivare, 

arbetsmiljömålen och ledarskapsutveckling. En ökad 

konkurrens om arbetskraften råder på 

arbetsmarknaden, vilket innebär att Munkedal som 

arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att 
attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal. 

Det handlar också om att identifiera och dra nytta av 

organisationens befintliga kompetens, genom arbete 

med kompetensplattformen och SKR:s nio strategier 
för att möta kompetensutmaningen. HR-avdelningen 

kommer under året att fortsätta arbeta med 

avveckling och omställning av personal utifrån 

förvaltningarnas beslut om effektiviseringar för att 
komma ner i kostnader. 

En fortsatt implementering och utveckling av 

ledarplattformen ger goda förutsättningar för ett 
hållbart ledarskap och utgör en viktig del för att 

kunna nå effektiva verksamheter med ökad kvalitet 

och kontinuitet. Ledarskapet är också en av 

nyckelfrågorna för att lyckas i frågan om sänkta 

sjuktal och ökad attraktivitet som arbetsgivare. 

Fortsatt arbete med utvecklingen att digitalisera och 

automatisera fler processer inom personalområdet i 

samarbete med SML, till exempel digital signering av 
anställningsavtal och automatiskt utskick av 

avgångsenkät.  

 

Ekonomiavdelningen 
Under året kommer införandet av det nya 

ekonomisystemet vara i fokus. Upphandlingen pågår 

under 2021 tillsammans med Sotenäs och det nya 
ekonomisystemet ska tas i drift våren 2022. 

Avdelningen ska med hjälp av systemet effektivisera 

sina processer. Målet är att vi kan öka automationen 

och minimera det manuella arbetet. Avdelningen ska 
även fortsätta arbetet med att stödja den fortsatta 

digitaliseringen av kommunens verksamhet. En viktig 

del där är att vi stödjer utbyggnaden av kommunens 

styr och ledningssystem Hypergene.  

Inom bilvården ska den fortsatta inriktningen vara 

att byta ut dieseldrivna fordon till fordon som drivs 

med biogas alternativt laddbara elhybrider. Helt 

eldrivna fordon ska övervägas i takt med att 
infrastrukturen för laddning byggs ut. 

Administrativa avdelningen 
Avdelningen har ett utökat uppdrag i den nya 

nämndsorganisationen. Från att ha varit två nämnder 

och två utskott är det nu fem nämnder och ett 

myndighetsutskott som servas i nämnds 
administrativa frågor. Därtill kommer administrativ 

service för kommunfullmäktige, ett flertal 

beredningar samt facklig samverkan. De 

administrativa processerna knutna till nämnderna 

ska effektiviseras genom en hög grad av 
digitalisering. Ett exempel är införande av E-arkiv 

som delvis är infört under 2021. Arbetet med 

införandet kommer att fortgå under 2022 och 

avdelningen kommer att delta och stödja det 
fortsatta införandet i de olika verksamheterna.  

Kommunstyrelseförvaltningen behöver i egenskap av 

sitt strategiska uppdrag och stödfunktion till övriga 

förvaltningar ha en resurs som samordnar den 

samlade ansträngningen både internt och externt 

gentemot andra kommuner, regionen och företag. 
Förvaltningen befinner sig själv i en utvecklingsresa 

mot digital transformation som behöver stöd. Det är 

viktigt för Munkedals kommun att kunna växla upp, 

anpassa och följa utvecklingen mot en modern och 

attraktiv organisation som kan möta befolkningen 
och näringslivets förväntningar.  

För det krävs en kompetensförstärkning och därför 

föreslås en utökning med en dedikerad tjänst för 
uppdraget som digitaliseringsstrateg. 

En ny telefonväxel är upphandlad gemensamt med 

SML-kommunerna samt Uddevalla/Vänersborg. Den 
nya växeln installeras vid halvårsskiftet 2021 och 

bedöms ge förutsättningar för högre automatisering 

av telefonifunktionen. Tillsammans med bl. a 

utbyggda e-tjänster och chatbot bedöms 
tillgängligheten öka och gå i riktning mot 24/7-

tillgänglighet. 

Kommunen ska öka sin närvaro på sociala medier för 
att stärka sitt varumärke och attraktionskraft. 

Kommunens hemsida samt INsidan ska kontinuerligt 

utvecklas för att vara relevanta. 

Arbetet med att lyfta fram trygghets- och 

folkhälsoperspektivet i alla kommunala processer ska 

fortgå. Till exempel ska fler konsekvensbeskrivningar 

av folkhälsoperspektivet framgå av 
tjänsteskrivelserna i de kommunala 

beslutsprocesserna. 

Arbetet med de kommunala beslutsprocesserna vid 
särskild händelse ska fortsatt utvecklas och stärkas 

genom ett relevant planeringsunderlag samt 

kontinuerlig övning av samtliga beslutsfunktioner. 
 

Löneenheten 
Löneverksamheten bedrivs med avtalssamverkan 

tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner. 

Den gemensamma löneenheten organiseras inom 

Munkedals kommuns förvaltningsorganisation. 
Enheten kommer fortsätta driva arbetet med att 

utveckla och effektivisera lönehanteringen genom 

ökad självrapportering och digitalisering av fler 

arbetsprocesser. Syftet är att minimera 
pappersflöden och manuella arbetsmoment. En 

annan målsättning är att nå så effektiva processer i 

löneadministrationen samtidigt som de är 

kvalitetssäkrade och ger en hög tillgänglighet för 

användarna. 
 

Näringsliv 
Näringslivsstrategi samt Strategi för Turism- och 

Besöksnäring har antagits 2018 för perioden 2019 till 
2023 och kommer att 2020 fortsatt förfinas via en 

handlingsplan som sträcker sig in i 2022. Funktionen  

”Företagslots”, för att underlätta företagens 
myndighetskontakter, startade 2017 och under 2021 

kommer anpassas utifrån Insikt’s redovisningen och 

utvecklas för att ge företagarna ett så bra stöd som 

möjligt, där de digitala möjligheterna ska ha prioritet 
även framöver. 

För att underlätta nya etableringar och samordna 

insatserna har Samhällsbyggnadschefen och 
Näringslivsutvecklaren, Kommundirektören och 

Kommunalrådet fortsatt med månadsmöte kring 

Etablering. Denna form av dialog och stöd har gett 

bra resultat och växlas upp 2021 med starkare  

       

41



42



43



44



45



46



47



48



49



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2022 

Nämndsredovisning 

Sida 36 | 47 

  

  

50



51



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2022 

Nämndsredovisning 

Sida 38 | 47 

  

 

Prioriteringar inför 2022 och framtid 

Sammantaget har välfärden en utmanande tid 

framför sig. Det blir fler yngre och äldre i samhället 

men relativt sett färre som betalar skatt. Det innebär 
att kommunerna måste klara av ett allt större 

uppdrag med mindre pengar.  

Samtidigt ökar invånarnas förväntningar och 

tjänsterna som erbjuds ska vara snabbare och 

enklare. Behovet av tydliga prioriteringar, innovativa 
lösningar och samarbete ökar för att säkra 

framtidens välfärd och en hållbar utveckling.  

 

Välfärdsnämnden behöver stabila långsiktiga 
förutsättningar för att undvika snabba och 

improviserade lösningar. En stor utmaning ligger i en 

åldrande befolkning i kombination med omställningen 

till nära vård, som innebär en sömlös vård mellan  
sjukhus, vårdcentral och kommun, vilket ska vara 

genomfört år 2027. Det demografiska trycket, 

framförallt det växande antalet äldre och yngre, ökar 

kravet på att den kommunala verksamheten 

effektiviseras.  
 

Verksamheterna måste arbeta med effektiviseringar 

som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de 

också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder 

exempelvis förebyggande arbete samt omställning till 
metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör.  
 

Alla verksamheter behöver driva en utveckling som 

tillvaratar digitalisering i syfte att hantera ökade 

verksamhetsvolymer med mindre resurser utan att 
kvaliteten försämras. Ett bättre utnyttjande av 

teknikens och digitaliseringens möjligheter ger 

möjlighet till att använda befintliga resurser mer 

effektivt. Omställningen till en god och nära vård 
syftar till (SOU 2020:19) är att utveckla en modern, 

jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård 

som är hållbar över tid. Kommunernas roll som 

sjukvårdshuvudmän kommer att lyftas fram och 

fokus flyttas från slutenvård till primärvård. I 
samband med detta arbete breddas begreppet 

primärvård till att också innefatta den kommunala 

hälso- och sjukvården.  
 

I det framtida arbetet med omställningen är 
samverkan mellan huvudmännen avgörande för att 

på bästa, effektivaste och patient säkraste sättet 

kunna utföra en god och säker vård. När hälso- och 

sjukvård utförs i hemmet medför det att specifika 
kunskaper och kompetenser måste finnas hos 

utförarna. Den kommunala hemsjukvården kommer 

därmed att ha samma kvalitetskrav, samma behov 

av resurs- och kompetensbehov som hälso- och 

sjukvård utförd av regionen.  Omställningen till en 
mer nära vård kommer att förändra och öka de 

kommunala insatserna. Primärvårdsreformen och 

ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, träder 

i kraft den 1 juli 2021. Enligt utredningens 
målsättning ska hela denna omställning vara 

genomförd 2027. För att kunna möta framtidens 

utmaningar och möjligheter gällande omställningen 

till God och Nära vård, krävs ett strategiskt och 

målmedvetet arbete.  
 

Arbetslösheten och kostnaderna för försörjningsstöd 

förväntas att fortsätta öka och tendenserna i 

samhället visar att det kommer att vara över en tid. 

Försörjningsstödets utveckling hänger ihop med 

arbetsmarknadens utveckling samt vilka 

kompetenser arbetsmarknaden har behov av. För att 

få lägre kostnader för försörjningsstöd krävs att det 
finns så kallade enklare arbeten för dem som saknar 

utbildning för kvalificerade jobb. Andelen hushåll 

med försörjningsstöd beräknas öka kommande år, 

dels beroende på att nyanlända går ut ur sin 
etablering, dels för att bristen på enklare arbeten är 

större. Det fortfarande pågående Coronautbrottet 

kan komma att få långtgående effekter i samhället 

på lokal, nationell och global nivå.  

 
Våld i nära relationer ökar enligt en bedömning för 

landet i stort i spåren av covid-19. Den ekonomiska 

konsekvensen kan medföra ett utökat behov av 

placeringar samt skyddat boende. Regeringen gör en 
satsning i form av generella statsbidrag för att 

förstärka kommunernas arbete för 

återfallsförebyggande insatser mot våld i nära 

relationer, exempelvis behandlingsinsatser för att få 
personer som utövar våld mot närstående att 

förändra sitt beteende.  
 

Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan 

vilket innebär att samtliga medarbetare i kommunen 
ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse 

mellan SKR och Kommunal. 
 

Riktade statsbidrag  

I spåren av pandemin har regeringen anslagit 

kommunerna ett antal riktade statsbidrag för att höja 

kvaliteten inom vård och omsorg. En osäkerhet finns 
kring flera riktade statsbidrag vilket påverkar 

möjligheterna för nämnden att planera och 

prognostisera de ekonomiska förutsättningarna. 

Riksdagen kan besluta om nya statsbidrag under 

löpande budgetår.  

Äldreomsorgssatsningen; En ny permanent möjlighet 

till riktat statsbidrag införs för en långsiktig bred 

satsning. Kommunens tilldelning uppgår till 5,2 mnkr 

per år efter befolkningsstorlek. Bidraget får användas 
till ökad bemanning, kvalitet i omsorgen, för att 

främja ett hållbart arbetsliv inom omsorgen, för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte, ökad kunskap och 

kompetens inom äldreområdet, för att öka antalet 

platser i särskilt boende (vård- och omsorgsboende) 
och antalet bostäder för äldre personer på den 

ordinarie bostadsmarknaden och för att stödja och 

utveckla anhöriga och närståendes insatser.  
 

Arbetsmiljö – återhämtningsbonus; För att förbättra 
arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal anslår 

regeringen 195 mnkr för 2021 respektive 650 mnkr 

per år för 2022 och 2023.  Detta sker genom 

förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt och 
arbetstidsmodeller. Kommunernas tilldelningsvillkor 

för bonusen framgår inte.  
 

Språkträning för anställda inom äldreomsorgen; 

Under två år 2021–2022 anslår regeringen 31 mnkr. 
Satsningen riktas för att förbättra yrkessvenska hos 

personal inom vård äldreomsorgen, till exempel 

vårdbiträden och undersköterskor. Fördelningsgrund 

mellan kommunerna framgår inte. Utbildningen sker 

inom Komvux. Investeringsstöd för äldrebostäder: En  
halv miljard kommer att finnas kvar till och med 

2023.  
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Bilaga MRP, beskrivningar av investeringar budget 2022 

För budget 2022 är det behovet 103 mnkr totalt och beskrivning av investering per 

projekt och nämnd redovisas nedan. 

Samhällsbyggnad 91 mnkr 

Gatu- och parkavdelningen reinvestering 5 250 tkr 

Projekt 1047 Beläggning o broarbete (800 tkr) 

Årligt anslag för satsning på allmänna beläggningar och mindre brounderhåll.  

 
Projekt 1140 Åtgärder gatubelysning (1 000 tkr) 

Utökning av årligt anslag för att komma ikapp eftersatt underhåll. 

 
Projekt 1273 Samhällsförebyggande åtgärder (1 000 tkr) 

Årligt anslag för samhällsförbättrande åtgärder. I hopslaget med utbyggnad bostad/industriområden.  

 
Projekt 1233 Div. bad, lek och tillgänglighetsåtgärder badplats (450 tkr)  

Årligt anslag för satsning på allmän upprustning på lek- och badplatser. Utökat belopp under 2021-2022 i 

och med pågående motion om tillgänglighet för badplatser i kommunen.  

 
Projekt Gångbro Örekilsparken (1 000 tkr) 

Reinvestering av bef gångbro över Örekilsälven i Örekilsparken. Inspektion av bro pågår.  

 
Projekt Gångbro Bråland (1 000 tkr) 

Reinvestering av bef gångbro på Bråland. Inspektion av bro pågår. 

 

Gatu- och parkavdelningen nyinvestering 9 300 tkr 

 
1048 Byte redskap/fordon (300 tkr) 

Årligt anslag för inköp av nya redskap. 

 

Projekt 1147 utbyggnad infrastruktur elbilar (500 tkr) 

Fortsatt satsning på laddinfrastruktur för elbilar. 

 

Projekt effektbelysning (200 tkr) 

Årlig satsning på effekt och trygghetsbelysning. 

 
Projekt beläggning Möe (1 000 tkr) 

Asfaltering av nya gator på Möe. 

Projekt ställplatser husbilar (500 tkr) 

Utbyggnad av ställplatser för husbilar som en satsning på besöksnäringen.   

Projekt Stråkförbättringar, Vadholmen och Örekilsparken (500 tkr) 

Förbättringar av GC-stråk från nya Vadholmen till målpunkter som Centrumtorget och kollektivtrafik. 

Projekt Gårvik Östra, ombyggnad väg (300 tkr) 

Åtgärder i samband med pågående detaljplan. Avlastningsväg för Gårviksvägen måste förstärkas och 

förbättras. 

Projekt GC-väg Gårvik etapp 2 (2 000 tkr) 

Utbyggnad ev GC-bana från bef GC-bana och mot Gårvik längs med Gårviksvägen. 
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Projekt GC- väg Saltkällan (500 tkr) 

Utbyggnad av GC-bana från bef GC-bana fram till Saltkällans parkeringsplats. Osäkert projekt då TRV är 

väghållare. 

Projekt nya bryggor Gårvik och tillgänglighetsanpassning bad (2 500 tkr) 

Gammalt investeringsprojekt som inget genomförts och nu framflyttat. Åtgärd i samband med pågående 

detaljplan. 

Projekt multiarena Dingle, centrumskolan (500 tkr) 

Anläggande av ny Multisportaren i Dingle som en satsning på barn och unga och dess lek på lika villkor. 

 
Projekt upprustning lekplats Dingle, Tyft (500 tkr) 

Om och tillbyggnad av bef lek och grillplats på Tyft som en satsning på barn och unga.  

Exploatering 16 600 tkr 
 

Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv (1 000 tkr) 

Årligt anslag för mindre fastighetsförvärv. 

Projekt exploatering VA anslutning Gläborgs industriområde (5 000 tkr) 

Anslutningsavgift för framdragande av VA till Håby och Gläborg. (Gläborg 1 176 018 kr och Håby 3 722 

298 kr). 

Projekt exploatering tomter Korpås (1 000 tkr) 

Utbyggnad av bostadsområde, vilket löper under två år 2021-2022 totalt 2 000 tkr.  

Projekt exploatering VA tomter Vadholmen (5 000 tkr) 

Anslutningsavgift för genomförd framdragning av VA till Vadholmen. 

Projekt exploatering VA tomter Korpås (4 600 tkr) 

Anslutningsavgift för framdragande av VA till Bergssäter. 

Fastighetsavdelningen reinvestering 11 800 tkr 

Projekt 1204 Ombyggnad kommunala fastigheter (800 tkr) 

Årligt anslag för mindre ombyggnader och anpassningar av kommunala fastigheter.  

 

Projekt 1142 tillgänglighetsanpassning (100 tkr) 

Årligt anslag för mindre tillgänglighetsanpassningsåtgärder inom kommunala fastigheter.  

 

Projekt 1169 Säkerhetshöjande åtgärder (800 tkr) 

Årligt anslag för mindre säkerhetshöjande åtgärder inom kommunala fastigheter.  

 

Projekt 1256 Energiåtgärder (1 000 tkr) 

Årligt anslag för energibesparande satsningar inom kommunala fastigheter. 

 

Projekt 1144 Beläggning kommunala fastigheter (500 tkr) 

Årligt anslag för beläggning inom kommunala fastigheter för kontinuerligt underhåll.  

 

Projekt 1092 Planerat underhåll Utvecklingscentrum Munkedal 2 000 tkr 

Årligt anslag för reinvesteringar inom fastigheten för Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle.  

 

Projekt planerat underhåll Forum tak/vent (3 000 tkr)  

Underhåll av tak och ventilation i Forum. Total investering 5 000 tkr för 2022 och 2023.  
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Projekt planerat underhåll Frejvägen tak (1 600 tkr) 

Underhålla av tak på fastigheten på Frejvägen. 

Projekt 1103 anpassning äldreboende (Allégården) (1 000 tkr) 

Anslag under 2022 avser utredning och projektering. Investering 2023 och 2024 avser renovering av fyra 

avdelningar på Allégården. Planen är att renovera Allégården före Ekebacken och använda Ekebacken som 

en plats för evakuering under 2023 och 2024. 

Projekt 1120 Projektering bruksskolan (1000 tkr) 

Projektering av renoveringen på Bruksskolan som är budgeterad 2023 med 25 mnkr 

 

Fastighetsavdelningen nyinvestering 47 000 tkr 

 

Projekt 1103 nytt äldreboende (2 000 tkr) 

Anslag under 2022 avser utredning, projektering och detaljplan för kommande utökning av SÄBO platser. 

Projekt 1125 Dingle förskola (10 000 tkr) 

Fortsatt genomförande av tillbyggnad av Dingle förskola.  

Projekt 1133 Brudås förskola nyinvestering (30 000 tkr) 

Färdigställande nybyggnation av Brudås förskola. Totalt investering på 40 000 tkr under 2021-2022.  

Projekt nyinvestering skola åk 4 6 Skolprojekt Munkedal (1 000 tkr) 

Anslag under 2022 avser ev utredning och projektering för kommande utökning av platser inom skola åk 

4-6.  

Projekt trafiklösning befintlig FSK och nya Brudås (1 500 tkr) 

Om och tillbyggnad av gata och vändplan samt trafiksäkerhetsåtgärder för ny och bef förskola.  

Projekt el-ladd stolpar för bef verksamheter (1 500 tkr) 

Anslag med anledning av nytt lagkrav om elladdningsinfrastruktur för befintliga parkeringar störr e än 20 

platser. 

Projekt 1287 Gårvik toalett (1 000 tkr) 

Anslag för renovering av befintlig toalett samt ny tillgänglighetsanpassad toalett.  

Lokalvårdsavdelningen 200 tkr 

Projekt 1316 Städ allmänt (200 tkr) 

Årligt anslag inom lokalvård. 

Måltidsavdelningen 800 tkr 

Projekt 1313 Kommunala kök och inventarier matsalar (800 tkr) 

Årligt anslag inom matsalar och kök.  

Barn och utbildning (6 600 tkr) 

Projekt 2201 Maskiner Kunskapens hus (500 tkr) 

Arbetsmaskiner och redskap till Gymnasiet och Vuxenutbildning 

Projekt 2219 Inventarier BoU (900 tkr) 

Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna 
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Projekt 2207 Inventarier förskola Brudås (2 000 tkr) 

Avser inventarier till förskolan Brudås efter nybyggnation 

Projekt 2206 Inventarier Kungsmark 4-6 (3 000 tkr) 

Avser inventarier till ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 efter nybyggnation 

Projekt Ny Inventarier förskolan Hedekas (1 500 tkr) 

Avser inventarier till Hedekas förskola efter om- och nybyggnation. 

Projekt Ny Inventarier förskolan Dingle (1 500 tkr) 

Avser inventarier till Hedekas förskola efter om- och nybyggnation. 

Projekt Ny IT-system BoU (200 tkr) 

Avser införande av nya IT-system men även uppdatering av gamla. 

Kultur och fritid (555 tkr) 

Projekt 1304 - Konst i offentlig miljö (100 tkr) 

Investeringen avser utsmyckning av offentliga miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 104 den sk 1 

% regeln. På grund av prioritering av budgetens maxnivå har den sänkts från 300 tkr till 100 tkr.  

Projekt 2205 - Inventarier KoF (130 tkr) 

Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet. 

Projekt 2258 - Kulturskolan (75 tkr) 

Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.  

Projekt Skolbibliotek (200 tkr) 

Uppstart av en nedlagd verksamhet 

Projekt Inventarier Ung Fritid (50 tkr) 

Investering för ”Garaget”, verktygsvagnar, dörrar etc. 

Välfärd (1 300 tkr) 

Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr) 

Avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 

Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom VoO, Stöd och IFO (950 tkr) 

Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO 

verksamheterna. I budget 2021–2024 ligger renovering av Allégården och i nämndens investeringsbudget 

ingår budget för möbler och övriga inventarier för 500 tkr/år.   

Projekt 2335 Larm (100 tkr)  

Investering avser larm till ordinärt boende. 

Projekt 2336 Inventarier MuSoLy Combine (100 tkr) 

Utveckling och implementering av system. 

Kommunstyrelsen (3 840 tkr) 

Data- och nätverksprodukter (450 tkr) 

Investeringen avser främst nätverksprodukter för datakommunikation. Det större antalet datorer och 

kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med allt större datamängder kräver investeringar i 

nätverksprodukter för datakommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår.  
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Förändrad dokumenthantering (250 tkr) 

Projektet avser fortsatt digitalisering av administrativa processer och införande av e -arkiv.  

 

Beslutsstöd uppföljningssystem för verksamhet (640 tkr) 

Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene såsom applikationerna för Hemtjänst (2022) och IFO. 

2023 införande applikation för särskilt boende eller LSS. Applikationen leder till ökad digitalisering och 

automatisering av utdata inom Välfärden och leder till en systematisk/kvalitetssäkrad uppföljning av 

nyckeltal och statistik. 

Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem (250 tkr) 

Engångskostnader i samband med bytet av ekonomiprogram, redovisas som investeringar. Investeringen 

beräknas starta 2020 och avslutas 2022.  

Digitalisering (1 000 tkr) 

Projektet avser införande av e-tjänster eller annan digitalisering inom olika områden av kommunens 

verksamheter.  

Nytt PA- och lönesystem (1 500tkr) 

Projektet avser upphandling av nytt PA-och lönesystem gemensamt med Sotenäs och Lysekil. 
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SIDAN 1 

Ett Munkedal i takt med tiden 

Vi lever i en förändringarnas tid och för andra året i rad är både kommunens 

verksamhet och budgetförslaget från Socialdemokraterna och Centerpartiet präglat av 

pandemin som fortfarande är en del av vår gemensamma vardag. Vi prioriterar 

satsningar och investeringar med omtanke om både människor och framtiden för vår 

kommun Munkedal. Därför prioriterar vi investeringar i det vi äger gemensamt, i 

välfärden, skolan och bostäder före skattesänkningar. En ansvarsfull ekonomisk politik 

är garanten för vår gemensamma välfärd. I vår gemensamma budget lägger vi stort 

fokus på arbetsvillkoren inom omsorgen, barn och ungas vardag och att alla som bor i 

Munkedal ska känna sig inkluderade. Vi vill se ett Munkedal som håller ihop och där 

sammanhållningen mellan människor är stark. Vi tar de utmaningar som kommunen 

står inför på allvar och därför har vi valt att fokusera extra på skola, arbete och bostad i 

vår budget. Vi står upp för trygga anställningar inom hela kommunens verksamhet. Vi 

vill investera i den personal som varje dag tar hand om de äldre och de som är i behov 

av omsorg. Vår personal ska ha en arbetsbelastning som gör det möjligt att orka arbeta 

heltid. Därför gör vi nu en satsning på heltid som norm, en satsning på arbetsmiljö och 

jämställdhet. Munkedals kommuns verksamhet är en viktig del för våra invånares 

vardag och därför är det av yttersta vikt att kommunen fortsatt levererar välfärd av hög 

kvalitet oavsett var i kommunen människor bor. När välfärden omfattar alla kan den 

enskilda människans frihet växa. Då kan alla få chansen att förverkliga sina 

livsdrömmar! 

 

SKOLA 

Vi vill se att kommunen arbetar långsiktigt med en trygg skola. Då är god 

vuxenkontakt och tidiga insatser viktiga. Satsningar inom skolan är det bästa sättet att 

utjämna socioekonomiska faktorer och skapa goda förutsättningar för framtiden. Det 

är också viktigt med en fungerande samverkan mellan skolans verksamhet och andra 

berörda verksamheter från förskoleåldern och sedan genom hela grundskolan. För att 

möta de äldre eleverna kan fritidsgården fungera som ett stöd även i skolan och inte 

bara som en fritidssysselsättning. Därför satsar vi särskilt på fritidsgården och 

fritidsfältare utöver en ordentlig satsning på skolans verksamhet över tid. En god 

samordning mellan dessa viktiga delar skulle ge ett mer konkret resultat där vi tidigt 

fångar upp barn och unga som på något sätt är utsatta eller i behov av stöd. Detta tror 

vi ger ett bra och långvarigt resultat, både för kommunen i sin helhet och för den 

enskilde invånaren. 

ARBETE 

Arbetet med att införa heltid som norm är ett viktigt led i att våra anställda får bättre 
arbetsvillkor och minskar stress och psykisk ohälsa i arbetet. Det är en viktig satsning 
på det jämställda arbetslivet och ger positiva effekter genom livet för den enskilde och 
för kommunen som organisation. För de anställda innebär en heltid med bra 
arbetsvillkor en möjlighet att arbeta hela vägen till pension och med heltid som grund 
får de mer i plånboken som pensionärer. Heltid som norm ger också en högre 
kontinuitet inom äldreomsorgen vilket är särskilt viktigt i arbetet med att skydda våra 
äldsta. 
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SIDAN 2 

 
Vi vill se fler i arbete och skapa förutsättningar för att även de som idag står långt från 
arbetsmarknaden ska få tillträde till den. Genom att skapa en helt ny 
arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen sätter vi ett tydligt fokus på arbete och 
företagande. Arbetslivsavdelningen är ett led i att människor i Munkedals kommun ska 
ha ett arbete att gå till samt att stötta näringslivet.  
 
 

BOSTAD 

I en landsbygdskommun som Munkedal ska det finnas möjlighet att bo och arbeta i 
hela kommunen. Att öka bostadsbyggandet är en central fråga för både välfärd och 
tillväxt. Brist på bostäder gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens 
och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att 
flytta till ett första eget boende. Vi vill se blandade bostadsområden och fler 
valmöjligheter, fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, klimatsmarta hus och villor 
likväl som radhus och flerfamiljshus. Vi vill säkerställa utvecklingen även på 
landsbygden utanför kommunens tätorter. Vårt kommunala bostadsbolag Munkbo är 
en viktig aktör för att tillgodose en mångfald av boendeformer i kommunen. Vi vill att 
Munkbo ska utvecklas och inte avvecklas! För att det ska kunna ske behöver bolaget 
växa med fler fastigheter. Ett första steg är att Munkbo ska bygga en av fastigheterna 
på Vadholmen. Genom att bredda Munkbos fastighetsbestånd ges bolaget en bättre 
grund att stå på och kan fortsätta vara ett viktigt nav i kommunens 
boendeinfrastruktur. 

 

EN KOMMUN SOM VÄXER BEHÖVER EN EKONOMI I BALANS 

Fler upptäcker fördelen med att bo i Munkedals kommun och vi ser idag en positiv 
befolkningsutveckling över tid. Detta är både glädjande och utmanande och kommer 
att ställa krav på kommunen. En garant för detta är att varje kommundel har tillgång 
till god samhällsservice. Genom att varje del av kommunen har tillgång till både skola 
och omsorg ges invånarna en kvalitativ välfärd samtidigt som det skapar 
arbetstillfällen i hela kommunen. Munkedals kommun står inför många utmaningar de 
kommande åren och då gäller det att vara rätt rustade för framtiden. Att investera 
klokt och på så vis fortsätta vara en attraktiv kommun att både leva och bo i. Vi bygger 
och rustar Munkedals kommun både för de som bor här nu och för framtida invånare. 
Vi ska stå starka och redo att möta framtiden! 

 

Befolkningsprognoserna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statistiska 

centralbyrån (SCB) visar på en fortsatt ökning av kommunens befolkning. Med den 

utvecklingen anser vi att 10 630 invånare är ett troligt antagande för 1 november 2022. 

På sikt är det troligt att befolkningstillväxten kommer att förstärkas ytterligare genom 

att planerade områden för bostäder bebyggs. Vi ser också en ännu större 

befolkningsökning på sikt när byggnationen på planerade områden som Vadholmen 

och Bergssäter är klar. Ökat invånarantal innebär också ett ökat behov av 

samhällsservice. Vi ska vara ett attraktivt alternativ för människor både vad gäller 

boende och arbete och då är det viktigt att ligga i framkant gällande tillgången till 

samhällsservice i hela kommunen och att vi planerar våra byggnationer att räcka även 
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SIDAN 3 

för framtida behov. En stark ekonomi med fokus på verksamheten och ett budgeterat 

resultat på 2 procent är en nödvändighet för att uppnå god ekonomisk hushållning och 

klara framtida investeringar. Det är också viktigt för att kunna hantera en försämrad 

världsekonomi som kan leda till tuffa utmaningar även för Munkedals kommun. Vi är 

inte beredda att riskera kommunens viktiga verksamheter inom välfärd och skola 

genom en skattesänkning. Utöver att ge verksamheterna rimliga ramar för att driva en 

kvalitativ verksamhet har vi också sett till att volymbudgeten har tillräckligt med 

resurser för att kunna reglera resurstilldelningssystemet och med det nämndernas 

verksamheter. 

 

Befolkning Munkedals kommun, utfall augusti 2021 10 595 invånare 
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SIDAN 4 

SAMMANFATTNING AV SOCIALDEMOKRATERNA OCH 

CENTERPARTIETS SATSNINGAR I BUDGET 2022 
 
Här punktas de viktigaste satsningarna i budgeten 
 

• Heltid som norm, en jämställdhetssatsning för personalen 
 

• Ny arbetslivsavdelning 
 

• 2 miljoner avsätts i en fond för satsningar på förbättrad arbetsmiljö för 
kommunens anställda inom alla verksamhetsområden 
 

• Ytterkläder för omsorgspersonal som arbetar utomhus 
 

• Ledarskapssatsning, med målen att minska personalomsättning både bland 
chefer och operativ personal inom välfärden 
 

• Satsning på fritidsgården 
 

• Förstärkt föreningsbidrag för alla föreningar 
 

• Satsning för att förbättra skolornas resultat 
 

• Satsning på ny mellanstadieskola i Munkedals tätort 
 

• Satsning på att permanenta projektet Tidig upptäckt – tidig insats riktat till 
kommunens 2.5-åringar 
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SIDAN 5 

NÄMNDERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PRIORITERINGAR FÖR 2022 

KOMMUNSTYRELSEN 
Kommunstyrelsen har det strategiskt övergripande ansvaret i kommunen. Med tanke 
på det världsekonomiska läget med risk för högre arbetslöshet och fortsatt pandemi 
blir det viktigare än någonsin att arbeta just strategiskt och framåtsyftande. Med den 
nya arbetslivsavdelningen får kommunstyrelsen en samlad syn på frågor som är av stor 
betydelse för kommunen. Genom att tidigt hantera en ökad arbetslöshet genom arbete 
och studier ser vi till att människor inte blir beroende av försörjningsstöd under en 
längre tid. Vi lägger särskild vikt vid de unga vuxna som nu kliver ut i vuxenlivet och 
riskerar arbetslöshet istället för sysselsättning. Det är också viktigt att särskilt fokusera 
på gruppen utrikesfödda som redan innan den ekonomiska nedgången stod längre från 
arbetsmarknaden. Genom den nya arbetslivsavdelningen samlas de olika 
verksamheterna arbetsmarknadsenheten (AME), vuxenutbildning, näringsliv och 
försörjningsstöd. Dessutom får den nya avdelningen ansvar för feriepraktiken riktad 
till årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Genom ett samlat grepp om arbetslivet skapas 
förutsättningar för kortare väg från utbildning till arbete. Det skapar också bra 
möjligheter för näringslivet att komma närmare vuxenutbildningen och AME. Genom 
detta skapas nya möjligheter och fler invånare förses med rätt kompetens för att kunna 
ta de jobb som finns. På så vis säkerställer vi att ingen människa ska behöva leva på 
ekonomiskt bistånd under längre tid än nödvändigt. 

 

Heltid som norm är en viktig satsning på personal och på jämställdhet. Ansvaret har 

tidigare legat under välfärdsnämnden men eftersom det är en fråga som rör hela 

kommunen flyttar vi den nu till kommunstyrelsen vilket innebär att HR har ansvar för 

att genomföra satsningen. Utöver att flytta verksamheten tillskjuter vi också extra 

medel under 2022 för att förstärka satsningen. För att orka arbeta heltid ett helt 

arbetsliv krävs en god arbetsmiljö. För att skapa utrymme för satsningar på arbetsmiljö 

skapar vi en ny fond under kommunstyrelsen som nämnderna kan söka medel ur för 

arbetsmiljöfrämjande satsningar. Detta är en helt nödvändig satsning sett till hur 

sjuktalen ser ut i kommunen. Personal som mår bra på sitt arbete blir i mindre 

utsträckning sjukskriva vilket innebär att fonden är en investering som kommer att 

minska nämndernas kostnader för sjukskrivningar. Särskilt tydligt blir detta i 

välfärdsnämndens verksamhet där sjuktalen sticker ut. Att satsa 2 miljoner i en fond 

för att förbättra arbetsmiljön för vår personal är både en investering i vår personal och 

i verksamheternas hållbarhet över tid! 

 

 

 

 

 

 

 

72



73



 

SIDAN 7 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

De flesta medborgare kommer någon gång i livet i kontakt med de verksamheter som 
Välfärdsnämnden ansvarar för. Den som behöver stöd, oavsett vid vilken tidpunkt det 
sker i livet ska kunna känna trygghet i att samhället finns där när de egna resurserna 
inte räcker ända fram. Personalen är vår viktigaste resurs vilket de också måste känna. 
Personalen närmast brukarna inom omsorgen har ett ansvarsfullt och komplicerat 
arbete. Det är viktigt att de får resurser att genomföra sitt arbete på ett kvalitativt och 
säkert sätt. Vi vill se kvalitet före minutstyrning i välfärdens verksamhet! Vi satsar på 
personalen genom att förstärka arbetet med heltid som norm vilket kommer skapa 
positiva effekter för välfärdsnämndens verksamhet. Vi vill också göra en satsning 
på ledarskap, med målen att minska personalomsättning både bland chefer och 
operativ personal, och att ledarskapet ska vara mer likformigt och enhetligt mellan 
olika enheter.  Satsningen är ett viktigt led i arbetet med att förbättra arbetsmiljön för 
personalen och att genom det kunna sänka sjukskrivningstalen för de anställda. Under 
tidigare mandatperioder när Socialdemokraterna och Centerpartiet styrde Munkedals 
kommun inledde vi en satsning på arbetskläder inom omsorgen. En viktig satsning 
som nu behöver följas upp med arbetskläder för vår personal som arbetar utomhus. 
Välfärdens olika verksamheter står inför många utmaningar och vi ser det som viktigt 
att de pengar som anslås från staten för satsningar inom välfärden kommer just den 
verksamheten till del även i Munkedal. Andelen timvikarier inom välfärden är stort 
vilket gör att vi ser positivt på möjligheten att fortsatt kunna söka resurser inom 
äldreomsorgslyftet för att utbilda vårdbiträden till undersköterskor. Munkedal har 
under lång tid haft en mycket hög andel utbildad personal vilket vi ska fortsätta med! 
 

För några år sedan gjordes prognoser som visade på ett kraftigt ökat behov av 

äldreomsorgsplatser på vård- och omsorgsboenden. Idag har det visat sig att 

prognosen inte stämde helt med utfallet eftersom behovet inte har ökat i den 

omfattning som rapporterades då. Denna förändring kan bero på flera saker, som 

förändrad bedömning av vilka behov som kan tillgodoses med hemtjänst, förbättrad 

folkhälsa, högre generell bostadsstandard samt attitydförändringar hos den äldre 

befolkningen där fler vill bo kvar hemma. För att följa med i denna utveckling är det 

viktigt att kommunen förändrar sitt utbud. Sedan 2018 är det möjligt för kommuner att 

erbjuda trygghetsboenden som en biståndsbedömd insats och kan vara ett alternativ 

för personer där hemtjänst i det egna boendet inte räcker hela vägen, men som inte 

heller har ett omsorgsbehov som är så stort att det måste tillgodoses på ett vård- och 

omsorgsboende. Genom att inrätta trygghetsboenden och andra typer av boenden som 

är anpassade för äldre, uppstår möjligheten att snabbt kunna erbjuda våra medborgare 

tillgänglighetsanpassade bostäder med närhet till andra äldre, samhällsservice och 

hemtjänst. Det är viktigt att Munkedals kommun har förmåga att ställa om och 

erbjuda den typ av boende som våra invånare önskar och behöver. 
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SIDAN 17 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

 

2021-09-15 

Kommunfullmäktige 

Budget 2022 plan 2021 -2022 revision 

Kommunfullmäktigespresidiums förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 2022, med plan 

för 2023-2024 

Sammanfattning 

Enligt KL kap 11 8 §  

Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag 

till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 

senast vid samma tidpunkt. 

Revisorernas förslag till budgetram för år 2022 är en utökad ram med prisuppräkning 

med 0,017 mnkr. 

Revisionens ram 2021 0,855 mnkr 

Revisionens ram 2022 0,872 mnkr 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Budgetramen utökas med 18 tkr med prisuppräkning. 

Beslutet expedieras till: 

Revision 

Ekonomienhet 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

  

  2021-08-27 Dnr: Dnr:  

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller 

Ekonomiavdelningen 

Budget 2022 plan 2021 -2022 revision  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 2022, med plan 

för 2023-2024 

Sammanfattning 

Enligt KL kap 11 8 §  

Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag 

till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium 

senast vid samma tidpunkt. 

 

Revisorernas förslag till budgetram för år 2022 är en utökad ram med prisuppräkning 

med 0,017 mnkr. 

 

 

Revisionens ram 2021 0,855 mnkr  

Revisionens ram 2022 0,872 mnkr  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Budgetramen utökas med 18 tkr med prisuppräkning. 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Revision 

Ekonomienhet 

Lars-Erik Hansson 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommundirektör 

Ekonomiavdelningen  
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 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Jus terandes s ign U tdragsbestyrkande 

§ 138 Dnr 2021-000136 

Välfärdsnämndens äskande om ett tillfälligt 
tilläggsanslag - Försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har 2021-05-20 §45 beslutat följande: 

”Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska om ett 

tillfälligt tilläggsanslag på 3000 tkr på grund av försörjningsstödets 

kraftiga ökning som ligger utanför välfärdsnämndens möjlighet att 

ensam ta ansvar för.” 

Detta innebär att nämnden begär att få en ökad budgetram med 3 mnkr 

för 2021. 

Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsregler ska 

ekonomiavdelningen avge ett yttrande vid varje enskild nämnds begäran 

om tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige.  Ekonomiavdelningen ska 

göra en bedömning utifrån Munkedals kommuns ekonomiska ställning 

och kraven på god ekonomisk hushållning.  

Med hänsyn till de kommande utmaningar kommunen står inför med 

stora investeringsutgifter, samt att kommunens kostnadsnivå inom 

välfärdsnämndens verksamhetsområde är hög jämfört med andra 

kommuner, finner ekonomiavdelningen att det inte är rimligt att utöka 

budgetramen för Välfärdsnämnden enligt deras beslutade förslag. 

Utöver de ekonomiska förutsättningar kommunen står inför har 

Välfärdsnämnden kommunfullmäktiges uppdrag att sänka sin 

kostnadsnivå till jämförbara kommuner inom individ- och 

familjeomsorgen samt äldreomsorgen. De senaste jämförelserna visar 

att Munkedals äldreomsorg ligger 14 mnkr högre och individ- och 

familjeomsorg 9 mnkr högre i kostnadsnivå än liknande kommuner.  Det 

visar på att det är möjligt att bedriva verksamheten till en lägre kostnad 

än idag och att den tilldelade budgetramen inte är oskäligt låg.    

Beslutsunderlag 

Beslut VFN 2021-05-20 § 45 - Delårsrapport, bokslut i april och augusti 

2021 Välfärdsnämnden bokslut för 2020 för Välfärdsnämnden 

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Delårsrapport april 2021 Välfärdsnämnden 

Yttrande från ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens yttrande 

Ekonomiavdelningens bedömning är att kommunfullmäktige ska avslå 

äskandet från Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är 

nämndernas ansvar att genomföra åtgärder så att budgetunderskott 

undviks vid årets slut. Vid en jämförelse med andra kommuner så kan 

det konstateras att kommunens kostnadsnivå inom Välfärdnämndens är 

område högre än de flesta.    
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

 

 

  
 

Jus terandes s ign U tdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Göran Nyberg (L),Christoffer Wallin (SD), Liza Kettil (S), Christoffer (M): 

Bifall till ekonomiavdelningens yttrande 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ekonomiavdelningens yttrande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yttrande. 

 

Kommunstyrelsens yttrande om Välfärdsnämndens förslag till 

beslut 

Ekonomiavdelningens bedömning är att kommunfullmäktige ska avslå 

äskandet från Välfärdsnämnden om utökad budgetram. Det är 

nämndernas ansvar att genomföra åtgärder så att budgetunderskott 

undviks vid årets slut. Vid en jämförelse med andra kommuner så kan 

det konstateras att kommunens kostnadsnivå inom Välfärdnämndens är 

område högre än de flesta.   

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD): Deltar ej i beslut 
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                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 

 

 

  
 

Jus terandes s ign U tdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr 2021-000002  

Budget 2022 plan 2023-2024, svar på återremiss 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden behandlade 2021-05-20 § 46 budget 2022 plan 2023-

2024. Välfärdsnämnden beslutade att återremittera budget 2022 för att 

förvaltningen ska lämna fler förslag på besparingar. Förvaltningen har 

tagit fram ytterligare förslag till anpassningar.  

 

Ram/drift 

Nämndens preliminära ram för 2022 är 273 169 tkr vilket innebär en 

minskad ram med 5 704 tkr. Främsta orsaken till ramsänkningen är att 

nämnden har ett effektiviseringskrav på 6 000 tkr.  

 

Nämnden kommer bli kompenserad för pris -och löneökningar och för 

genomförda investeringar inom godkänd ram. Utöver det måste 

nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar.  

I handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringarna samt risk- 

och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  

 

Nämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige för utökade 

kostnader för försörjningsstöd med 3 000 tkr. Välfärdsnämnden bedömer 

att den utökade kostnaden för försörjningsstöd går utanför nämndens 

påverkan och finns beskriven i handlingen.  

 

Investeringsbudgeten uppgår i förslaget till 1 300 tkr.  

 

Verksamhetsmål 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–

2023 föreslår nämnden 4 verksamhetsmål med mätbara mått för 

budgetåret 2022. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Välfärdsnämndens budget 2022 plan 2023-2024 (efter återremittering)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 

2022 plan 2023-2024. 

2. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan. 

3. Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 

med mått för 2022. 

4. Välfärdsnämnden begär tillfälligt anslag av kommunfullmäktige på 

3 000 tkr till utökat försörjningsstöd under 2022. 

    

forts. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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forts. § 61 

 

Ajournering: 10.50-11.05 

 

Yrkanden forts. 

Christoffer Wallin (SD): Att åtgärden nr 8 gällande nattbemanning tas 

bort samt anpassning nr 6, 15 och 16. Bifall till övriga förslag till 

anpassningar. 

Att i verksamhetsmålen under ”Alla ska vara anställningsbara” skall 

läggas till: 1. Minska mertid, 2. Införa prestationsbaserat 

försörjningsstöd. 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar följande beslutsgång: Var och ett av förvaltningens 

fyra förslag behandlas separat. Under första punkten kommer nämnden 

besluta om förslag till anpassningar i punkterna 6-16 i tur och ordning.  

 

Under förvaltningens tredje förslag, verksamhetsmål, behandlas 

Christoffer Wallins (SD) tilläggsyrkande.  

 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan godta ovanstående 

beslutsordning och finner att nämnden bifaller ordningen.     

 

 

1. Att välfärdsnämnden godkänner upprättat förslag till budget 

2022 plan 2023-2024.  

 

Föreslagna verksamhetsförändringar gäller år 2022 med anpassningar till 

preliminär ram och omprioriteringar: 

 

Propositionsordning 

Punkt nr 6 - Indragning habiliteringsersättning 

 

Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) bifallsyrkande och 

Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KD) avslagsyrkande, och 

finner att välfärdsnämnden beslutar enligt Linda Wigheds (M) yrkande 

att punkten ska vara kvar som anpassning. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Linda Wigheds (M) yrkande  

Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) och Fredrik Olssons (KD) 

avslagsyrkande 

 

 

forts. 
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forts. § 61 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Linda Wighed (M) X   

Christina Tedehag (M) X   

Christoffer Wallin (SD)  X  

Mathias Johansson (SD)  X  

Linn Hermansson (SD)  X  

Regina Johansson (S)   X 

Sten-Ove Niklasson (S)   X 

Maria Sundell (S)   X 

Karl-Anders Andersson (C) X   

Fredrik Olsson (KD)  X  

Ulla Gustafsson (M) ordförande X   

Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 

Nej-röster:4 

Avstår:3 

Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar bifalla 

Linda Wigheds (M) yrkande att punkten ska vara kvar som anpassning. 

 

Reservation: Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olsson (KD). 

 

Propositionsordning 

Punkt nr 7 - Minskning av antalet omsorgsresor inom daglig verksamhet  

 

Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) och Christoffer 

Wallins (SD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar 

bifalla att punkten ska vara kvar som anpassning. 

  

Propositionsordning 

Punkt nr 8 - Indragning inom äldreomsorgen 3,6 årsarbetare. Spar 

motsvarar 10 årsarbetare varav 6,4 årsarbetare finansieras av 

statsbidrag Äldreomsorgssatsning UO09 anslag 4:5, nattbemanning. 

 

Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) bifallsyrkande och 

Christoffer Wallins (SD) avslagsyrkande gällande nattbemanningen och  

finner att välfärdsnämnden beslutar enligt Linda Wigheds (M) yrkande 

att punkten ska vara kvar som anpassning. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Linda Wigheds (M) bifallsyrkande  

Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) avslagsyrkande 

(nattbemanning) 

forts. 

 

 

92



 
                                  Välfärdsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

5(10) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 

 

 

  
 

Jus terandes s ign U tdragsbestyrkande 

     

 

forts. § 61 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Linda Wighed (M) X   

Christina Tedehag (M) X   

Christoffer Wallin (SD)  X  

Mathias Johansson (SD)  X  

Linn Hermansson (SD)  X  

Regina Johansson (S)   X 

Sten-Ove Niklasson (S)   X 

Maria Sundell (S)   X 

Karl-Anders Andersson (C) X   

Fredrik Olsson (KD)  X  

Ulla Gustafsson (M) ordförande X   

Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 

Nej-röster:4 

Avstår:3 

Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar enligt 

Linda Wigheds (M) yrkande att punkten ska vara kvar som anpassning. 

 

Reservation: Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olsson (KD). 

 

Propositionsordning 

Punkt nr 9 - Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, 

personalsatsningar 

 

Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) och Christoffer 

Wallins (SD) bifallsyrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar att 

punkten ska vara kvar som anpassning. 

 

Propositionsordning  

Punkt nr 10 - Organisatoriska åtgärder 

 

Ordförande ställer proposition på Linda Wigheds (M) och Christoffer 

Wallins (SD) bifallsyrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar att 

punkten ska vara kvar som anpassning. 

 

Propositionsordning 

Punkt nr 11-Minskning antalet teamledare, 2 åa 
 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 

och finner att välfärdsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 

till anpassning. 

 

forts. 
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forts. § 61 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 

Nej-röst: Avslag på förvaltningens förslag 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Linda Wighed (M)  X  

Christina Tedehag (M)  X  

Christoffer Wallin (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Linn Hermansson (SD) X   

Regina Johansson (S)   X 

Sten-Ove Niklasson (S)   X 

Maria Sundell (S)   X 

Karl-Anders Andersson (C)  X  

Fredrik Olsson (KD) X   

Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  

Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 

Nej-röster:4 

Avstår:3 

Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 

avslå förvaltningens förslag till anpassning. 

 

Reservation: Christoffer Wallin (SD) 

 

Propositionsordning 

Punkt nr 12 - Indragning av verksamhetspedagog inom LSS, 1 åa 

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 

och finner att välfärdsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 

till anpassning. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 

Nej-röst: Avslag på förvaltningens förslag 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Linda Wighed (M)  X  

Christina Tedehag (M)  X  

Christoffer Wallin (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Linn Hermansson (SD) X   
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Regina Johansson (S)   X 

Sten-Ove Niklasson (S)   X 

Maria Sundell (S)   X 

Karl-Anders Andersson (C)  X  

Fredrik Olsson (KD) X   

Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  

Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 

Nej-röster:4 

Avstår:3 

Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 

avslå förvaltningens förslag till anpassning. 

 

Reservation: Christoffer Wallin (SD) 

 

Propositionsordning 

Punkt nr 13 - Indragning av anhörigsamordnare, 0,8 åa 

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallin (SD) och Fredrik 

Olssons (KD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar att 

avslå förvaltningens förslag till anpassning. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KS) 

bifallsyrkanden 

Nej-röst: Avslag till förvaltningens förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Linda Wighed (M)  X  

Christina Tedehag (M)  x  

Christoffer Wallin (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Linn Hermansson (SD) X   

Regina Johansson (S)   X 

Sten-Ove Niklasson (S)   X 

Maria Sundell (S)   X 

Karl-Anders Andersson (C)  X  

Fredrik Olsson (KD) X   

Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  

Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 

Nej-röster:4 

Avstår:3 

Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 

avslå förvaltningens förslag till anpassning. 

 

Reservation: Christoffer Wallin (SD) 
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Propositionsordning  

Punkt nr 14 - Indragning enhetschef inom hemtjänsten, 1 åa 
 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) bifallsyrkande 

och finner att välfärdsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 

till anpassning. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

 

Ja-röst: Bifall till Christoffer Wallin (SD) och Fredrik Olssons (KS) 

bifallsyrkanden 

Nej-röst: Avslag till förvaltningens förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Linda Wighed (M)  X  

Christina Tedehag (M)  x  

Christoffer Wallin (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Linn Hermansson (SD) X   

Regina Johansson (S)   X 

Sten-Ove Niklasson (S)   X 

Maria Sundell (S)   X 

Karl-Anders Andersson (C)  X  

Fredrik Olsson (KD) X   

Ulla Gustafsson (M) ordförande  X  

Resultat 4 4 3 

Ja-röster: 4 

Nej-röster:4 

Avstår:3 

Ordförande har därmed utslagsröst och välfärdsnämnden beslutar att 

avslå förvaltningens förslag till anpassning. 

 

Reservation: Christoffer Wallin (SD) 

 

Propositionsordning  

Punkt nr 15 - Indragning kurator, 0,4 åa 
 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) och Fredrik 

Olssons (KD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar att 

avslå förvaltningens förslag till anpassning. 

Propositionsordning  

Punkt nr 16 - Avveckling Träffpunkten 
 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) och Fredrik 

Olssons (KD) bifallsyrkanden och finner att välfärdsnämnden beslutar att 

avslå förvaltningens förslag till anpassning. 
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2. Att välfärdsnämnden godkänner upprättad investeringsplan 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna 

upprättad investeringsplan och finner att välfärdsnämnden beslutar anta 

upprättad investeringsram. 

 

 

3. Att välfärdsnämnden beslutar godkänna förslag till 

verksamhetsmål med mått för 2022  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att godkänna 

förslag till verksamhetsmål med mått för 2022 och finner att 

välfärdsnämnden beslutar anta verksamhetsmål med mått för 2022.  

 

Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) tilläggsyrkande 

att i verksamhetsmålen under ”Alla ska vara anställningsbara” ska tillägg 

göras: 1. Minska mertid, 2. Införa prestationsbaserat försörjningsstöd, 

och finner att välfärdsnämnden beslutar att anta Christoffer Wallins (SD) 

tilläggsyrkande. 

 

 

4. Att välfärdsnämnden begär tillfälligt anslag hos 

kommunfullmäktige på 3 000 tkr till utökat försörjningsstöd 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att hos 

kommunfullmäktige begära tillfälligt anslag av på 3 000 tkr till utökat 

försörjningsstöd under 2022 och finner att välfärdsnämnden beslutar 

bifalla förslaget. 

  

 

Välfärdsnämndens beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 

2022 plan 2023–2024 med följande anpassningar till preliminär ram och 

omprioriteringar: 

-Indragning habiliteringsersättning. 

-Minskning av antalet omsorgsresor inom dagligverksamhet. 

-Indragning inom äldreomsorgen 3,6 årsarbetare vilket motsvarar 10   

årsarbetare varav 6,4 årsarbetare finansieras av statsbidrag 

Äldreomsorgssatsning UO09 anslag 4:5, nattbemanning. 

-Återtagning tillfällig utökning av ram 2021, personalsatsningar. 

-Organisatoriska åtgärder. 

 

Välfärdsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan. 

 

forts. 
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Välfärdsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med 

mått för 2022, med två tillägg i verksamhetsmålen under ”Alla ska vara 

anställningsbara” 1. Minska mertid, 2. Införa prestationsbaserat 

försörjningsstöd. 

 

Välfärdsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära tillfälligt 

anslag av på 3 000 tkr till utökat försörjningsstöd under 2022.  

 

 

Reservation 

Christoffer Wallin (SD) i anpassning nr 6, 8, 11, 12, 13, 14  

Fredrik Olsson (KD) i anpassning nr 6, 8      

 

 

 

Beslutet skickas till 

4:e beslutssatsen till kommunfullmäktige 

4:e beslutssatsen till ekonomichef 

 

Tf. förvaltningschef 

Ekonom välfärd 

Tf. avdelningschef VoÄo   

Tf. avdelningschef Stöd/socialpsykiatri  

Tf. avdelningschef IFO  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-17 
 

VFN 2021-000001 
Sida 

2(2) 

 

Catarina Dunghed 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelning 
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Delårsrapport april 2021 

Välfärdsnämnden 

 

Nämndsordförande 
Ulla Gustavsson (M) 

Förvaltningschef 
Catarina Dunghed 
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Vår, vitsippa 

Ansvarsområde 
Välfärdsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och 
särskild service. 

Avdelning Vård och äldreomsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, 

vård- och omsorgsboende, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och anhörigstöd.  

Avdelning Stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri 
och arbetsmarknadsenheten. 

Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL 

(socialtjänstlagen) för barn 0–21 år, familjebehandling, försörjningsstöd och beroendevård samt 
verksamhet i samverkan med primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral.  

Viktiga händelser 
Under årets första kvartal har det varit stort fokus på att fortsatt hantera Covid-19 pandemin och de 

effekter som pandemin haft på verksamheterna. Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som 

är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt deras hushållskontakter, alltså samtlig i 

hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och LSS/personlig assistans. Varje medborgare har behövt två 

vaccindoser vilket genererat mycket personella resurser. Vaccinet har haft kort hållbarhet och det har 

varit en snäv tidsram mellan att sprutan levererats till kommunen tills dess den måste stickas i en arm 

för att inte gå förbrukad. 

Hälsobolaget erbjuder anställda inom Välfärden som jobbar brukanära vaccinering mot Covid19. Den 

18/2 har 370 vaccinerats av totalt 388 beställda doser vaccin. Detta innebär att Välfärdsförvaltningen 
har en hög andel personal som väljer att tacka ja till vaccination. 

För att få balans i behovet av särskilt boendeplatser och korttidsplatser fattades beslutet att 

korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå 

av permanenta boendeplatser. Förändringen medför en mängd synergieffekter då sjuksköterskor och 

rehabpersonal kommer att utgå från samma lokaler. Att slå ihop dessa verksamheter ses som en steg 

i arbetet med omställning till den goda och nära vården. 

Det nya verksamhetssystemet Combine har införts tillsammans med planeringssystemet Kompanion. 
I samband med detta har även Phoniro uppdaterats och så även Appva/MCSS.  
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Framtid 
2021 och kommande år ställer krav på att avdelning Vård och Omsorg ska komma ner i kostnader. 

Omställningsarbete till den "nära vården" och följderna av pandemin kommer utmana oss. Likt övriga 

kommuner i landet ser vi att behovet av särskilt boende för äldre och hemtjänst minskar från och med 

2020, detta visar sig genom att hemtjänsttimmarna sjunker och ansökan och gynnande beslut om SäBo 
platser minskar. Detta mönster kommer hålla i sig tills 40-talisterna blir 85+ alltså runt år 2025-2026. 

Avdelningen Våd och Omsorg behöver anpassa resurser såsom personal och lokaler till det behovet. 

Det innebär minskat antal SäBo platser, bedriva mer vård och omsorg i hemmet (nära vård) samt 

utnyttja befintliga vård och administrativa lokaler så klokt som möjligt. Det krävs alternativ för vård 

och omsorg såsom trygghetslägenheter/boende, intensiv hemtagning från slutenvård med fokus på 

att invånarna ska kunna leva ett självständigt liv och klara sig i sitt egna hem så länge det är möjligt. 

Avdelningen bör se över vilka insatser som inte är bundna till uppdraget så de hamnar på rätt vårdnivå, 
man behöver också samverka med civilsamhället och vilka insatser de kan bidra med.  

Planering gällande en alternativ boendeform fortgår. Det planeras för ett nytt äldreboende som enligt 
beslut skall vara placerat i Dingle. 

Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande Covid – 19 vilket vilket kan medföra 

plötsliga förändringar och omställningar i arbetet inom förvaltningen även fram igenom då nya direktiv 
kan komma från en dag till en annan. 

De individer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden är beroende av de 

nationella politiska besluten gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa personer är oftast inte 

anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden utan det krävs oftast någon form av 

anställningsstöd för att komma ut i arbete. Det finns nya beslut gällande arbetsförmedlingens 

omorganisation som förhoppningsvis återigen kan gynna samverkan med våra gemensamma individer 
för att de ska komma ut i arbete. 

Försörjningsstödsgruppen och jobbcentrum har under våren 2021 påbörja ett nytt gemensamt 

arbetssätt med stora förhoppningar om att personer som uppbär försörjningsstöd ska komma ut i 

sysselsättning med förhoppning av att komma ut i jobb. För att målgruppen ska få möjlighet att få en 

arbetslivserfarenhet och bli anställningsbara är det avgörande att hela kommunen är villiga att ta emot 

praktikanter och personer som har rätt till någon form av subventionerad anställning. 

Fördjupat samarbete med IFO är också en viktigt del av arbete under 2021 för Arbetsmarknadsenheten 

som ett led i uppdraget att minska försörjningsstödet, minska utanförskapet och minska 
arbetslösheten. Gemensamma arbetsprocesser skall tas fram tillsammans med medarbetarna. 

En ökning av våldsärenden kommer med största sannolikhet att ske då den massmediala 

informationen och medvetenheten gör att personer vågar kontakta socialtjänsten för hjälp. Våld i nära 

relationer ökar enligt en bedömning för landet i stort i spåren av covid-19. Den ekonomiska 
konsekvensen kan medföra ett utökat behov av placeringar samt skyddat boende.  

Nya brukare har ansökt om förhandsbesked om plats till LSS-boende i kommunen. Detta skulle påverka 

verksamheten då det i dagsläget endast finns en ledig lägenhet och denna är tänkt till hemtagning av 

köpt boendeplats i annan kommun. Ett nytt privat LSS-boende håller på att byggas i kommunen. Det 

är ännu okänt hur detta kan komma att påverka verksamheten. Fler brukare har även beviljats daglig 

verksamhet. 
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Förvaltningen står inför införandet av heltidsresan vilket innebär att samtliga medarbetare i 
kommunen ska ges möjlighet till heltid enligt överenskommelse mellan SKR och Kommunal.  

Under 2021 inför förvaltningen arbetssättet IBIC, Individen behov i centrum som är ett behovsinriktat 

och systematiskt arbetssätt. Arbetssättet utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom 

olika livsområden i dagliga livet. Samtidigt byts verksamhetssystem vilket medfört utbildningsinsatser. 

114



115



Munkedals kommun 
Datum 

2021-08-19 
 

KS  
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan 

 

Inga andra konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 
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§ 139 Dnr 2021-000154 

Kompensation för kostnader för förstudie med två 
alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 

Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad 
av befintliga F-6 skolor i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 

2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av 

ny skola på Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till 

nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 

skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget skall innehålla 

konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl 

verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden 

och för kommunen som helhet. 

Arbetet med förstudien startar snarast och förväntas löpa in på 2022 och 

uppskattas kosta Barn- och utbildningsnämnden runt 2 mnkr. En kostnad 

som inte ryms inom tilldelad ram. Som stöd till förstudien finns den av 

KS beställda Volymstudie Bruksskolan och Munkedalsskolan, beslut KS 

2021-01-18, § 7. Likaså kommer delar av den redan genomförda 

förstudien för Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera 

arbetsprocessen 

Beslutsunderlag 

Beslut BOUN 2021-06-16 § 67 Kompensation för kostnader för förstudie 

med två alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 

Kungsmarksområdet eller renovering av befintliga F-6 skolor i Munkedal 

Kompensation för kostnader kopplade till förstudie 

Bilaga 1 Uppskattning av kostnader förstudie 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 

kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är  

kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola 

på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6  

skolor i Munkedal.   

Yrkanden 

Göran Nyberg (L), Rolf Jacobsson (KD), Louise Skaarnes (SD), 

Christoffer Rungberg (M) - Bifall till nämndens förslag till beslut 

Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) - Avslag på förslag på beslut 

Göran Nyberg (L): Tilläggsyrkande att kostnaderna skrivs av BOUN 

resultat 2021-2022 vid årsbokslut 
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Christoffer Rungberg (M), Rolf Jacobsson (KD): bifall för Göran Nybergs 

(L) tilläggsyrkande 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på nämndens förslag till beslut och Liza 

Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) avslagsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt nämndens förslag. 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  

propositionsordning:   

Ja röst:  Bifall till nämndens förslag 

Nej röst: Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) avslagsyrkande 

 

Ordförande ställer proposition på Göra Nybergs (L) tilläggsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen enligt Göran Nybergs (L) tilläggsyrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Göran Nyberg (L) X   

Liza Kettil (S)  X  

Jan Hognert (M) X   

Christoffer Wallin (SD) X   

Louise Skaarnes (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Rolf Berg (S)  X  

Jenny Jansson (S)  X  

Carina Thorstensson (C)  X  

Rolf Jacobsson (KD) X   

Christoffer Rungberg (M) 

ordförande 

X   

 

Ja-röst: 7 

Nej-röst: 4 

Avstår: 0 

 

Kommunstyrelsens yttrande om Barn- och utbildningsnämnden 

förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige  

kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är  

kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola  

på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6  

skolor i Munkedal. 

 

Att kostnaderna skrivs av BOUN resultat 2021-2022 vid årsbokslut. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation Liza Kettil (S) 
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§ 67 Dnr 2021-000098  

Kompensation för kostnader för förstudie med två 

alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad 

av befintliga F-6 skolor i Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 

2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av 

ny skola på Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till 

nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 

skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget skall innehålla 

konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl 

verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden 

och för kommunen som helhet. 

 

Arbetet med förstudien startar snarast och förväntas löpa in på 2022 och 

uppskattas kosta Barn- och utbildningsnämnden runt 2 mnkr. En kostnad 

som inte ryms inom tilldelad ram. Som stöd till förstudien finns den av 

KS beställda Volymstudie Bruksskolan och Munkedalsskolan, beslut KS 

2021-01-18, § 7. Likaså kommer delar av den redan genomförda 

förstudien för Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera 

arbetsprocessen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

Uppskattade kostnader förstudie     

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 

kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är 

kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola 

på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6 

skolor i Munkedal. 

    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 

kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är 

kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola 

på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6 

skolor i Munkedal. 

    

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Förvaltningschef  

Ekonomiavdelningen 
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Uppskattade kostnader förstudie Kr

Egen tid projektledare 230 000

Arkitekt 450 000

VVS projektering 120 000

Elprojektering 120 000

Bohusgeo geoteknisk undersökning 270 000

Storkökskonsult 150 000

Kalkyl 10 000

Riskutredning 40 000

Miljökonsult 100 000

Mätkonsult 30 000

Brandkonsult 20 000

Markkonsult 200 000

Trafikkonsult 50 000

Konstruktionsrådgivning 10 000

Övrigt 200 000

Summa 2 000 000
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Jus terandes s ign U tdragsbestyrkande 

§ 140 Dnr 2021-000138 

Kultur- och fritidsnämndens äskande om ett tillfälligt 
investeringsbidrag till Munkedals BK 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens antagna ekonomistyrningsregler ska 

ekonomiavdelningen avge ett yttrande vid varje enskild nämnds begäran 

om tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige som är beslutsinstans.  

Ekonomiavdelningen ska göra en bedömning utifrån Munkedals 

kommuns ekonomiska ställning och kraven på god ekonomisk 

hushållning. 

Kultur- o fritidsnämnden beslutade 2021-05-28 §31, att begära en 

utökad budgetram om 650 tkr 2021 för att kunna ge ett 

investeringsbidrag till Munkedals BK. Frän Kultur- och Fritidsnämnden 

mötesprotokoll i ärendet framgår följande: 

”På Kultur- och fritidsnämndens möte 12 maj beslutades att stödja MBK 

med 200 tkr inom egen ram. Med stöd från Kommunfullmäktige om 

ytterligare förstärkning på 650 tkr möjliggörs för föreningen att erhålla 

hälften av den sökta summan. Munkedals kommun kommer därmed att 

bidra till ett vi får Sveriges första ”gröna” ishall. En återredovisning av 

projektet föreslås ske senast januari 2022.” 

Det kan konstateras att kommunens investeringsbidrag inte täcker hela 

kostnaden för solcellssatsningen. Det kommer krävas andra finansiärer. 

Att kommunen är med och finansierar satsningen ökar chanserna för att 

föreningen ska få stöd från till exempel Thordénstiftelsen. Men det finns 

en osäkerhet i genomförandet så länge all finansiering inte är på plats. 

Kultur- och fritidsnämnden har diskuterat hanteringen av kommande 

ansökningar om investeringsbidrag till föreningar som vill göra liknande 

investeringar. Nämnden anser att energibesparande investeringar ska 

premieras. Varje ansökan ska prövas i särskild ordning.  Det är viktigt 

att nämnden gör en översyn av processen kring investeringsbidrag så att 

det blir transparant för alla föreningar hur prioriteringar görs samt att 

äskande till fullmäktige undviks 

Beslutsunderlag 

Beslut KFN 2021-05-28 § 31 Beslut om bidrag till solceller - Munkedals 

BK 

Ansökan om medel till investering i Solceller/ledbelysning 

Beslut om bidrag till solceller - Munkedals BK 

Yttrande från ekonomiavdelningen angående kultur och fritidsnämndens 

äskande. 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 

äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 

tkr för deras satsning på solceller. 
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Ekonomiavdelningensyttrande 

Kultur- och fritidsnämndens äskande om höjd budgetram kan finansieras 

genom att nollställa kommunfullmäktiges förfogandepost om 204 tkr 

samt att minska anslaget för kapitalkostnader med 446 tkr inom 

finansverksamheten.  

Om fullmäktige beviljar anslaget minskar utrymmet för andra satsningar 

samt minskar kommunens resultat i motsvarande grad. 

Kultur- och fritidsnämnden måste göra en översyn av processen kring 

investeringsbidrag så att det blir transparant för alla föreningar hur 

prioriteringar görs samt att äskande till fullmäktige undviks.     

   

Yrkanden 

Jan Hognert (M), Carina Torstensson (C), Liza Kettil (S), Christoffer 

Rungberg (M) - yrkar bifall ekonomiavdelningens förslag till beslut. 

 

Mattias Johansson (SD), Göran Nyberg (L), - Återremiss för att klargöra 

vilka fler föreningar som vill ansöka om investeringsbidrag för 

energibesparande åtgärder, samt för ytterligare redovisning från MBK 

gällande investeringens påverkan på klubbens och kommunens framtida 

kostnader för verksamheten. 

 

Rolf Jacobsson (KD) - yrkar bifall till Mattias Johansson (SD), Göran 

Nyberg (L) Återremiss 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras med Mattias Johansson (SD), Göran Nyberg (L) 

återremissyrkande och finner att ärendet avgörs idag 

 

Ordförande ställer proposition bifall till ekonomiavdelningens förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller ekonomiavdelningens 

förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens yttrande om Kultur- och Fritidsnämndens 

förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens äskande om höjd budgetram kan finansieras 

genom att nollställa kommunfullmäktiges förfogandepost om 204 tkr 

samt att minska anslaget för kapitalkostnader med 446 tkr inom 

finansverksamheten.  

Om fullmäktige beviljar anslaget minskar utrymmet för andra satsningar 

samt minskar kommunens resultat i motsvarande grad. 

Kultur- och fritidsnämnden måste göra en översyn av processen kring 

investeringsbidrag så att det blir transparant för alla föreningar hur 

prioriteringar görs samt att äskande till fullmäktige undviks.    

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD) - deltar ej beslut 

 

Reservation från SD-gruppen: Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet att tillstyrka MBK ett tillfälligt bidrag om 650tkr. 
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Vi vill poängtera att vi inte är emot satsningar på energibesparande 

åtgärder, men då detta ärende har en prejudicerande signal till övriga 

föreningar kan kommunen naturligtvis förvänta sig att flera står på kö 

med liknande ansökningar. 

Då kommunen redan betalar MBK:s elfakturor saknas incitament för en 

återhållsam elförbrukning.  Vi beklagar att kommunstyrelsen avvisat en 

återremittering för att få en klarare bild av vilka, och hur många 

föreningar som är intresserade. Dessutom att få klart för sig vad 

kostnaden blir i relativ närtid och på längre sikt för kommunens kassa.           

  

Lunchpaus 12:30-13:30 
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§ 31 Dnr 2021-000016  

Beslut om bidrag till solceller/ledbelysning - 
Munkedals BK 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedals BK tog över driftsansvaret av ishallen för fyra år sedan och 

har sedan dess arbetat hårt för att renovera och säkra upp hallen enligt 

krav från Svenska Ishockeyförbundet. Energisparande åtgärder har fått 

ner driftskostnaderna och miljöpåverkan.  

 

Föreningen har utvidgat verksamheten till att omfatta fler idrottsgrenar 

än ishockey såsom curling och konståkning men även friåkning för 

allmänheten. Genom ett utökat nätverk tränar konståkare från Göteborg 

och Stenungsund numera i hallen.  

Munkedals grundskolor har också möjlighet till skridskoåkning på skoltid 

utan kostnad. 

 

Det aktiva arbetet med sponsring och fondmedel har lett till att ishallen 

fått ny värmekälla och kylaggregat. Föreningen ansöker hos Munkedals 

kommun om 1,7 mkr för installation av solceller som placeras på 

ishallens tak. Bidraget ryms ej inom Kultur- och fritidsförvaltningens 

budget. 

 

På Kultur- och fritidsnämndens möte 12 maj beslutades att stödja MBK 

med 200 tkr inom egen ram. Med stöd från Kommunfullmäktige om 

ytterligare förstärkning på 650 tkr möjliggörs för föreningen att erhålla 

hälften av den sökta summan.  

Munkedals kommun kommer därmed att bidra till ett vi får Sveriges 

första ”gröna” ishall. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-24 

Ansökan om bidrag till solcellsatsning MBK 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 

äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 

tkr för deras satsning på solceller.      

 

Yrkanden 

Mathias Johansson (SD): Avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

tillägg att Munkedals BK återredovisar projektet till Kultur- och 

fritidsnämnden januari 2022. 
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Forts § 31 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 

bifallsyrkande och Mathias Johanssons (SD) avslagsyrkandeyrkande och 

finner att nämnden beslutar enligt Lars-Görans Sunessons (C) yrkande. 

 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 

tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kultur- och fritidsnämndens 

äskande om ett tillfälligt bidrag till Munkedals BK 2021 motsvarande 650 

tkr för deras satsning på solceller. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals BK ska återredovisa 

projektet till kultur- och fritidsnämnden senast januari 2022. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation från SD-gruppen  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-08-18 
 

KS 2021-000138 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Kommundirektör 
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Ansökan om bidrag för investering i solceller / ledbelysning 

Munkeals BK vill driva att bli den första ”Gröna ishallen” i Sverige, vill Munkedals Kommun vara med 
på resan! 

För att kunna ha en hållbar utveckling för isanläggningen vill vi investera solceller samt ledbelysning i 
Munkedals ishall. Med detta kommer vi ha en klimat- & energismart lösning. Detta ser vi som ett led i 
kommunens vision och där man nu även tagit en kl imat- och miljöstrategi, vilken lägger tyngden på 
klimatsmarta byggnader, att energieffektivisera och producera sol -el. 

Då föreningen Munkedals BK tog över ishallen år 2017 fick föreningen 1 miljon kronor av kommunen 
för att ha möjlighet att investera i ett nytt is-aggregat då de gamla var dåligt, dyrt och inte 
miljövänligt. Tillsammans med andra finansiärer gjordes en investering på totalt 2 miljoner kronor. 
Enligt beräkningar så kommer vi om 1 år (2022 14 juni) ha betalat tillbaka (ROI) den miljon 
kommunen gav oss. (se bilden nedan) 

Kommande investering vi nu gör är en engångsinsats, som kommer göra en driftsbesparing i många 
år framåt!

 

Vi har tagit in ett antal offerter enligt följande: 

Merasol  Solcellsanläggning 1.716.000  Ledbelysning 380.000 

Fyrstads  Solcellsanläggning 1.650.000  Ledbelysning 430.000 

Rabbalsede Kraft Solcellsanläggning På gång  Ledbelysning på gång 

Vi kommer söka bidrag från Thordenstiftelsen då de gick med på 300.000 förra gången när 
kommunen gick in med 1 miljon. Thorden brukar ge bidrag när en storinvesterare som kommunen är 
med och ansökan måste var inlämnad före 2021-02-28! 

Vårat förslag är: 

Kommunen tar Solcellsanläggning 1.700.000 + moms 

Vi som förening tar LED-belysningen samt anläggningens belysning med belysningsvakter mm. 
400.000 + moms, som förening kan inte dra moms. 
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Från: Ulrika Karlsson för Munkedal Kommun 
Skickat: den 11 februari 2021 10:01 
Till: Maria Ström 
Ämne: Återkoppling 
Bifogade filer: Presentation ISHALL Solceller 20210120 Kultur och fritid.pptx; Solenergi och 

LED Munkedals B Merasol..pdf; Solenergi och LED Munkedals BK Fyrstad.pdf; 
Ansökan Kommunen Solceller och Ledbelysning 20210211.odt 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
 
 

Från: Stromberg, Tommy <tommy.stromberg@capgemini.com>  
Skickat: den 11 februari 2021 09:14 
Till: Karin Atienza Cortes <Karin.AtienzaCortes@munkedal.se>; Margareta Svensson-Hjorth 
<Margareta.SvenssonHjorth@munkedal.se>; Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se> 
Kopia: Jan Hognert <Jan.Hognert@munkedal.se>; Liselott Sörensen-Ringi <Liselott.Sorensen-
ringi@munkedal.se>; Håkan Sundberg <Hakan.Sundberg@munkedal.se> 
Ämne: RE: Återkoppling 
 
Hej Margareta, 
 
Vi har nu tagit fram offerter och kostnadsförslag för en formell ansökan till kommunen. Ansökan ska 
skickas till Kultur- och fritidsnämnden i ett första skede, så jag hoppas att detta är rätt adresserat. 
 
Vi jobbar fortfarande vidare med några offerter där bland annat Rabbalshede kraft ingår.  Vi vill gärna 
hitta lokala leverantörer vilket kan gynna regionen. 
 
Jag besöker Er gärna och presenterar de finansiella förslag vi fått och hur vi tillsammans kan hitta en 
lösning för att nå kommunens vision. Det har nu tagits en klimat- och miljöstrategi, vilken lägger tyngden 
på klimatsmarta byggnader, att energi och kostnadseffektivisera samt producera sol -el där vi kan 

tillsammans hjälpas åt😊 
 
Återkom gärna om Ni har några frågor och om Ni vill vara med på resan för Munkedals Kommun att bli 
den första ”Gröna ishallen” i Sverige! 
 
Mvh/ 
Tommy 
 
 

From: Håkan Sundberg <Hakan.Sundberg@munkedal.se>  
Sent: den 28 januari 2021 14:12 
To: Stromberg, Tommy 
Cc: Jan Hognert; Liselott Sörensen-Ringi; Margareta Svensson-Hjorth 
Subject: Återkoppling 
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Hej Tommy, och tack själv för presentationen och era tankar mot en grön framtid. För att komma vidare 
krävs att ni inkommer med någon form av formell ansökan till kommunen. Ansökan ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden i ett första skede. Sedan får vi diskutera i kommunen internt i vilken 
utsträckning vi kan vara en del i projektet. Det är bra om ni visar på vilka andra som ni har för avsikt att 
söka stöd och bidrag från. 
 
 
Bästa hälsningar 
 
Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
Munkedals kommun 
E-post: hakan.sundberg@munkedal.se 
Telefon: 0524-181 65 
Adress: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal 
Webbplats: www.munkedal.se 
 

 
 

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter  
 

 
 

Capgemini is a trading name used by the Capgemini Group of companies which includes Capgemini Sverige AB, a company registere d in 
Sweden (number 556092-3053) whose registered office is at FLEMINGGATAN 18 BOX 12054 S-102 22 Stockholm, Sweden. 
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19 maj 2017

I dag är det Munkedals kommun som har hand om 
driften och ansvaret av Munkedals ishall. Detta har 

de gjort under en längre tid. Men till vardags är det 
föreningen Munkedals BK som använder sig av 
ishallen för träningar och matcher. Även 
allmänhetens åkning och skolornas verksamhet 
använder ishallen vid vissa tillfällen.

Redan 2015 fanns en diskussion om att antigen 
stänga ishallen eller lämna över den till 
föreningsdrift. Sedan dess har förvaltningen försökt 

hitta en överenskommelse med berörd förening som 
i detta fallet är Munkedals BK.

Det rör sig om drygt 1,5 miljon kronor. 
Kommunen vill att föreningen ska ta över driften och 

ansvaret av ishallen och hittar vi ingen lösning kan 
det bli en fråga om nedläggning till hösten 2017.

Kan man inte hitta en lösning ligger ishallen i 

riskzonen och drygt 250 medlemmar, allmänhetens 
åkning och skolans verksamhet kan påverkas.
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Minskat energikostnaderna pga
Investering i energisnålt
-Kylaggregat, belysning, värmeslingor, tagit bort olja 
2018 höst
-Sett över elavtal 2019 höst

KF beslutade att ge 950 tkr till BUN/KFN. 

• El, vatten betalas direkt av kommun och  65 % 
övriga kostnader söker föreningen i efterhand. 

• MBK står för underhåll och 35 % övriga kostnader 
2018-2019

• Nya regler 2020. Kommunen betalar ut en  
klumpsumma och alla kostnader belastar förening.

År 2016 2017 2018 2019 2020

El och VA och olja 863 134 679 124 635 692 747 435 813 688

Övriga kostnader 122 123 116 250 62 993 107 011 121 547

Underhåll 161 075 62 001 104 629 208 859 67 991

Total kostnad 1 146 331 857 375 803 314 1 063 305 1 003 226

År 2016 2017 2018 2019 2020

Kostnad MBK 126 677 246 313 1 003 226

extern intäkt juni juli aug ej bekostas av kommunen för el o vatten -240 000

Ersättning kommunen anläggningsbidrag -800 000

söka bidrag för anläggning 2021 sekretariat

Resultat 126 677 246 313 -36 774

År 2016 2017 2018 2019 2020

Kostnad kommun 676 637 816 992 800 000

Anläggningsbidrag kommun avsatt el vatten och 65 % övrigt. Ej underhåll -950 000 -950 000 -800 000

Resultat kommun överskott -273 363 -133 008 0
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Anläggningsbidrag från kommunen
EL och VA kompenseras, övriga kostnader (försäkring, vägavgift, besiktigning, avfall) årlig kompensation med 800.000 tkr/år

Underhåll av anläggning
Ismaskin, arrende, skyddsmattor, kompressor, sarg, avfuktare mm 100 % betalas av föreningen 

Kan söka särskilt bidrag
Inom nyanläggningar ryms t ex större reparationer eller underhåll, inköp av inventarier eller maskiner. 

Ansökan om anläggningsbidrag inkomma senast 30 april avse kommande år. Med i kommunens budgetprocess.

MBK : Flytt av sekritariat pga nya regler. Sökt bidrag augusti 2020 138.179 tkr, men fick ej MBK tagit stor del av kostnader sponsring och utförande. 
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Skolan
(eget materialrum, utlåning av skridskor&hjälm)

Låg och mellanstadiet

• Munkedal

• Hedekas

• Dingle

• Svarteborg

Kungsmarkskolan

• Årskurs 7-9
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Aktiviteter som erbjuds

• Allmänhetens åkning

• Sport/höstlovsaktiviteter

• Disko på is
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Snabbfakta Solceller

• 432 paneler

• Installerad effekt 181 kWp

• Årsproduktion år 1: 147 MWh

• Öst/väst med tätplåtsinfästning

• Investeringskostnad: 1 716 000 kr

• Pris per kWp: 9 460 kr

• Återbetalningstid 7,8 år (utan bidrag)

Driftfall
Simulerad effekt 
STC (kWp)

Årligt utbyte 
(kWh/kWp/år)

Elproduktion 
år 1 (MWh)

Årlig 
elanvändning 
(MWh)

Andel 
egenanvändning 
solel (%)

Utan förlängd 
säsong 181 kWp 812 147 440 53

Med förlängd 
säsong (maj-juli) 181 kWp 812 147 623 90
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LED-belysning
Nuläge 120 st 190W armaturer 22 800W effekt

• Ingen styrning

Förslag 63 st 172W armaturer 10 800 W effekt
• 600 Lux (Div 1 standard)
• Färgtemperatur 4000OK
• Dimbar Dali-styrning 

• Ex. Matchläge 100% (600 Lux)* 
• Träningsläge ex 30% (200 Lux - effektuttag ca 

3000 W)*

Budgetoffert (Exkl moms)

• Installation inkl material ca 130 000 kr

• Armaturer 600 Lux 250 000 kr

* Bygga ishall – Svenska Ishockeyförbundet 
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-25 
 

KFN  
Sida 

2(2) 

 

Folkhälsa  

Ishallen är en plats för fysisk träning men även mer därtill och bidrar som en 

mötesplats till den sociala sammanhållningen i Munkedal. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadschefen 

Kultur- och fritidschefen 
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§ 142 Dnr 2021-000095 

Allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
- Saltkällan, etapp 3

Sammanfattning av ärendet 

Området är beläget i södra delen av Saltkällan längst in i 

Gullmarsfjorden. Området består av totalt 15 st. fastigheter och 

förteckning över ingående fastigheter i föreslaget verksamhetsområde 

för Saltkällan etapp 3 framgår av bilagd handling.  

Dessa 15 fastigheter är bebyggda och har i dagsläget enskilda vatten och 

avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt 

för kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning för framtiden 

och samtliga fastigheters enskilda avloppsanläggningar, med sin 

recipient i Gullmarsfjorden och även till den närliggande badplatsen 

Saltkällan, slopas.  

Munkedal vatten planerar att starta entreprenadarbetet för anläggande 

av vatten och spillvatten under hösten 2021 och planeras färdigställas 

under våren 2022. 

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 20210825 

Protokoll nr 2 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB, daterat 20210415 

Tjänsteskrivelse Saltkällan etapp 3, daterad 20210415   

Beslutsunderlag 

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Saltkällan etapp 3 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten för Saltkällan etapp 3 i enlighet med styrelsebeslut 

av Munkedal Vatten AB daterat 20210415.   

Yrkanden 

Jan Hognert (M) – Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka allmänt verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten för Saltkällan etapp 3 i enlighet med styrelsebeslut 

av Munkedal Vatten AB daterat 20210415.    
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-08-25 
 

KS 2021-000095 
Sida 

2(2) 

 

Barnkonventionen  

Positiv inverkan med långsiktigare och säkrare vattenförsörjning och vattenkvalitet 

samt hantering av spillvatten.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Munkedal Vatten AB,  

Västvatten, Martin West 

Samhällsbyggnadschefen 

Miljöchefen 
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Munkedal Vatten AB Datum 1 (3) 

 2021-04-15 Dnr 2021/003 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Munkedal Vatten AB 
Org nr 556901-9648 

 
Protokoll nr 2 för Styrelsemöte – Munkedal Vatten AB 
 
Tid: Torsdag 15 april 2021, kl 09.00-16.30 
Plats: Digitalt via Teams  
 

 Närvarande ledamöter: 
Christer Börjesson (-), ordförande 
Per-Arne Brink (S), vice ordförande 
Linda Wighed (M) 
Henrik Palm (M) 
Terje Skaarnes (SD) 
Nils Karlsson (S) 
Leif Svensson (C) 
 
Närvarande suppleanter: 
Anders Persson (SD) 
Rolf Hansson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
Närvarande tjänstemän: 
Peter Johansson, VD 
Madelene Ahl, administratör 
Jeanette Strömberg, ekonom (deltar under § 7) 
Roger Larsson, controller (deltar under § 7) 
 
 
§ 1 Mötet öppnas av Christer Börjesson 
 
 
§ 2 Upprop förrättas 

 
 
§ 3 Dagordningen godkänns. 
 
 
§ 4 Protokollet justeras av Nils Karlsson 
 
 
§ 5 Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

 
 
§ 6    Gemensam information 

-     Kommande styrelsemöten 
- Medarbetarundersökning 2020 
- Förbättringsgruppen 
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Munkedal Vatten AB Datum 2 (3) 

 2021-04-15 Dnr 2021/003 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Munkedal Vatten AB 
Org nr 556901-9648 

 
§ 7 Fördjupningsinformation 

- Affärsplan 2022-202X 
 

 
§ 8 Beslut – Investeringspolicy 

 
Beslutsunderlag 
Investeringspolicy, Dnr 2017/024 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta investeringspolicy 

 
 
§ 9 Beslut – Översyn av Arbetsordning för styrelsen, Munkedal vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning, Dnr 2017/257 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta arbetsordning för styrelsen, Munkedal Vatten AB 

 
 
§ 10 Beslut – Översyn av Delegationsordning – Munkedal Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning, Dnr 2017/157 
 
Styrelsen beslutar 
 
att fastställa delegationsordning för Munkedal Vatten AB 

  
 
§ 11 Beslut – Översyn av VD-instruktion, Munkedal Vatten AB 

 
Beslutsunderlag 
VD-instruktion, Dnr 2018/089 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anta VD-instruktion, Munkedal Vatten AB 
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Munkedal Vatten AB Datum 3 (3) 

 2021-04-15 Dnr 2021/003 
 

 
Handläggare: 
Madelene Ahl 
Tfn: 0522-63 88 04 

 

Munkedal Vatten AB 
Org nr 556901-9648 

§ 12 Beslut - Finanspolicy för Munkedal Vatten AB 
 
 Beslutsunderlag 
 Finanspolicy för Munkedal Vatten AB, Dnr 2017/613 

 
 Styrelsen beslutar 
 
 att anta Finanspolicy för Munkedal Vatten AB 
 
 
§ 13 Beslut – Verksamhetsområde Saltkällan Etapp 3 
 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Saltkällan Etapp 3, Dnr 2019/255 
 
 Styrelsen beslutar 
 
 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och 
förteckning för Saltkällan etapp 3. 

 
 
§ 14 Information 

- Vattenresurser, främst Dingle 
- Fisketorp 

 
 

§ 15 VD informerar 
 

 
§ 16 Övriga frågor 

- Frågan togs upp om vi kan se över hur vi hanterar våra utskick med 
handlingar och mötesinbjudningar. 
 

 
§ 17 Mötet avslutas. 
 
 
 
 
Digital signering   Digital signering 
__________________________ __________________________ 
Christer Börjesson (ordförande) Nils Karlsson (justerare) 

 
 

Digital signering 
___________________________ 
Madelene Ahl (sekreterare)  
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1 (1) 

Datum: 2021-04-15 
Dnr: 2019/255 

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA 
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Anja Boström 
0522-63 88 42 
anja.bostrom@vastvatten.se 

Saltkällan etapp 3 
Ansökan om verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Sammanfattning 
Området är beläget längst in i Gullmarsfjorden i södra delen av Saltkällan. Området 

som föreslås att ingå i verksamhetsområdet består av 15 stycken befintliga 

fastigheter. Entreprenadarbetet för anläggande av vatten och spillvatten planeras att 

byggas och färdigställas under hösten 2021 och våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet 

Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2021-03-12 

Förslag till beslut 

Västvatten AB föreslår Munkedal Vatten AB 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verk-

samhetsområde för vatten och 1spillvatten enligt bifogad karta och förteckning för 

Saltkällan etapp 3. 

Ärendebeskrivning 

Området består av totalt 15 st. fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten och 

avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt 

VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och vi bygger bort 15 st. fastigheters 

enskilda avloppsanläggningar som har sin recipient i Gullmarsfjorden och även till 

den närliggande badplatsen Saltkällan. 

Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Anja Boström 

Projektledare 

Bilagor 

1. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet

2. Karta över föreslaget verksamhetsområde, 2021-03-12

3. Översiktskarta över områdets lokalisering
1 Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad. 
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 1 (1) 
 

 Datum: 2021-04-15 
Dnr: 2019/255 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Anja Boström 
0522-63 88 42 
anja.bostrom@vastvatten.se 
 
 
 
 
 

 

Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för 

Saltkällan etapp 3 

 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

Följande fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområdet 

 

Svinebacka 1:15 

Svinebacka 1:18 

Svinebacka 1:22 

Svinebacka 1:24 

Svinebacka 1:25 

Svinebacka 1:27 

Svinebacka 1:34 

Svinebacka 1:35 

Svinebacka 1:36 

Svinebacka 1:38 

Svinebacka 1:39 

Svinebacka 1:40 

Svinebacka 1:41 

Svinebacka 1:42 

Brevik 3:100 
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Från: Munkedal Kommun 
Skickat: den 20 april 2021 08:13 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: 2021-04-15, Protokoll nr 2, Styrelsemöte Munkedal Vatten AB 
Bifogade filer: 2021-04-15. Protokoll nr 2. Styrelsemöte Munkedal Vatten AB.pdf; Bilaga 6 -

Vo Saltkällan, dnr 2019-255.pdf 
 
 
 

Från: Madelene Ahl <Madelene.Ahl@vastvatten.se>  
Skickat: den 20 april 2021 07:32 
Till: Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se>; Elisabeth Linderoth 
<Elisabeth.Linderoth@munkedal.se> 
Ämne: 2021-04-15, Protokoll nr 2, Styrelsemöte Munkedal Vatten AB 
 
Information från SML-IT: Det här mejlet kommer från en extern avsändare. Om du inte känner igen avsändaren eller om 
innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.  

 
Hej, 
 
Bifogat styrelsemötesprotokoll nr 2, Munkedal Vatten AB, 2021-04-15 samt bilaga 6. 

 
§ 13       Beslut – Verksamhetsområde Saltkällan Etapp 3 

 
              Styrelsen beslutar 
 
              att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt bifogad karta och 
förteckning för Saltkällan etapp 3. 

 
 
Med vänlig hälsning, 

 
Madelene Ahl 
Administratör 

 
 

 
 
0522-63 88 04 
madelene.ahl@vastvatten.se 
Västvatten AB, Kaserngården 3B, 451 81 Uddevalla 
www.vastvatten.se 
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§ 156 Dnr 2021-000198 

Initiativärende från Rolf Jacobsson Kristdemokraterna 
att ge kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig i 

frågan om vindkraftsetablering på Skottefjället 

Sammanfattning av ärendet 

Rolf Jacobsson inkom till sammanträdet med ett initiativärende gällande 

frågan om vindkraftsetablering och att kommunfullmäktige bör få ta 

ställning i frågan.   

Yrkanden 

Rolf Jacobsson (KD) – yrkar på att Kommunstyrelsen beslutar att lyfta 

frågan om vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället till 

kommunfullmäktige för beslut/ställningstagande.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 

idag. 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 

propositionsordning: 

Ja-röst: avgöra ärendet idag 

Nej-röst: bordlägga ärendet 

Omröstningsresultat – om ärendet ska avgöras idag 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Göran Nyberg (L) X 

Liza Kettil (S) X 

Jan Hognert (M) X 

Christoffer Wallin (SD) X 

Matheus Enholm (SD) X 

Mathias Johansson (SD) X 

Rolf Berg (S) X 

Jenny Jansson (S) X 

Carina Thorstensson (C) X 

Rolf Jacobsson (KD) X 

Christoffer Rungberg 

(M), ordförande 

X 

Ja-röst: 8 

Nej-röst: 3 

Avstod: 0 

Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska bifallas eller avslås och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ärendet. 
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Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  

propositionsordning: 

Ja-röst: bifall 

Nej-röst: avslag 

 

Omröstningsresultat –  

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Göran Nyberg (L)  X  

Liza Kettil (S) X   

Jan Hognert (M)  X  

Christoffer Wallin (SD) X   

Matheus Enholm (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Rolf Berg (S) X   

Jenny Jansson (S) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Rolf Jacobsson (KD) X   

Christoffer Rungberg 

(M), ordförande 

X   

 

Ja-röst: 9 

Nej-röst: 2 

Avstod: 0 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lyfta frågan om vindkraftsetablering om 

vindkraftsetablering om 8 verk på Skottfjället till kommunfullmäktige för 

beslut/ställningstagande.     
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§ 152 Dnr 2021-000064 

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om 
naturreservat i Örekilsälven 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20210406 att sända Göran Nybergs (L) 

inlämnade motion ”Nej till naturreservat i Örekilsälven”, daterad 

20210316 till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen 

behandlar bildandet av naturreservat vid Örekilsälven och attsatserna i 

motionen framgår nedan:  

– att kommunen inte medverkar i bildandet av naturreservat utan att

först utreda och presentera för kommunfullmäktige konsekvenserna för

fortsatt industriutveckling och boende i och vid naturreservatet, samt

– att kommunen arbetar för att vattenkraftverket vid Torp skall finnas

kvar och att förbättringar för laxens och ålens vandringar i stället sker

genom byggandet av bättre omlöp, laxtrappor och ålvägar.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har länge arbetat med att bilda et t 

naturreservat vid Örekilsälven från Kärnsjön och söderut till Gullmarn. 

Området för det nya Naturreservatet är lite större i omfång än det 

område som redan idag omfattas av Natura-2000. I och med ett 

bildande av naturreservat får nu samtliga markägare oc kså ersättning för 

de inskränkningar i skogsbruket som Natura-2000 skyddet inneburit. Det 

som återstår av bildandet av naturreservatet gällande markfrågan är nu 

två markavtal. 

Bildandet av naturreservatet har kommit till den punkt att de samråd, 

dialoger och information som har föregått markförhandlingar och 

markavtal har visat att det är lämpligt att bilda naturreservatet och att 

de kvarstående frågeställningarna hanteras inom ramen för direkta 

kontakter och dialoger mellan berörda parter och länsstyrelsen. I det här 

skedet av processen är det inte aktuellt att utreda något ytterligare utan 

den dialog som återstår kommer att ske mellan berörda parter och 

länsstyrelsen som också fattar det formella beslutet i slutändan.  

Parallellt med bildandet av naturreservatet pågår även en ny 

tillståndsprocess för kraftverksdammen vid Torp. Det sker inom ramen 

för, den av regeringen beslutade, nationella planen för moderna 

miljövillkor för dammar och ska enligt den fastställda tidplanen prövas i 

mark- och miljödomstolen under 2022. I arbetet ingår bland annat 

utredningar för att riva kraftverksdammen vid Torp och ersätta denna 

med en för laxen, ändamålsenlig laxtrappa. Detta är ett projekt som 

involverar markägare, kraftverksdammens ägare samt Lysekils kommun 

som innehar vattendomen för Kärnsjön. Då Munkedals kommun varken 

är markägare, ägare av kraftverksdammen eller innehar vattendomen så 

är vi inte en naturlig part i projektet. Dock är det viktigt att vi, via 

Munkedals vatten, bevakar våra intressen vad gäller Munkedals 

grundvattentäkt då den inte får påverkas negativt.   
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Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-08-23 § 81 

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna i Munkedal om naturreservat i 

Örekilsälven 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen.     

 

Yrkanden 

Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L) - yrkar bifall till motionen 

 

Matheus Enholm (SD), Jan Hognert (M) - yrkar bifall till 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag 

 

Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande  

propositionsordning: 

Ja-röst: Bifall samhällsbyggnadsnämnden 

Nej-röst: Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L) yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Göran Nyberg (L)  X  

Liza Kettil (S) X   

Jan Hognert (M) X   

Christoffer Wallin (SD) X   

Matheus Enholm (SD) X   

Mathias Johansson (SD) X   

Rolf Berg (S) X   

Jenny Jansson (S) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Rolf Jacobsson (KD)  X  

Christoffer Rungberg 

(M), ordförande 

X   

Ja-röster: 9  

Nej-röster: 2 

Avstod: 0 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen.     

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation från Göran Nyberg (L) 
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§ 81 Dnr 2021-000060  

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om 

naturreservat i Örekilsälven 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20210406 att sända Göran Nybergs (L) 

inlämnade motion ”Nej till naturreservat i Örekilsälven”, daterad 

20210316 till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen 

behandlar bildandet av naturreservat vid Örekilsälven och attsatserna i 

motionen framgår nedan:  

– att kommunen inte medverkar i bildandet av naturreservat utan att 

först utreda och presentera för kommunfullmäktige konsekvenserna för 

fortsatt industriutveckling och boende i och vid naturreservatet, samt  

 

– att kommunen arbetar för att vattenkraftverket vid Torp skall finnas 

kvar och att förbättringar för laxens och ålens vandringar i stället sker 

genom byggandet av bättre omlöp, laxtrappor och ålvägar. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har länge arbetat med att bilda et t 

naturreservat vid Örekilsälven från Kärnsjön och söderut till Gullmarn. 

Området för det nya Naturreservatet är lite större i omfång än det 

område som redan idag omfattas av Natura-2000. I och med ett 

bildande av naturreservat får nu samtliga markägare oc kså ersättning för 

de inskränkningar i skogsbruket som Natura-2000 skyddet inneburit. Det 

som återstår av bildandet av naturreservatet gällande markfrågan är nu 

två markavtal. 

Bildandet av naturreservatet har kommit till den punkt att de samråd, 

dialoger och information som har föregått markförhandlingar och 

markavtal har visat att det är lämpligt att bilda naturreservatet och att 

de kvarstående frågeställningarna hanteras inom ramen för direkta 

kontakter och dialoger mellan berörda parter och länsstyrelsen. I det här 

skedet av processen är det inte aktuellt att utreda något ytterligare utan 

den dialog som återstår kommer att ske mellan berörda parter och 

länsstyrelsen som också fattar det formella beslutet i slutändan.  

Parallellt med bildandet av naturreservatet pågår även en ny 

tillståndsprocess för kraftverksdammen vid Torp. Det sker inom ramen 

för, den av regeringen beslutade, nationella planen för moderna 

miljövillkor för dammar och ska enligt den fastställda tidplanen prövas i 

mark- och miljödomstolen under 2022. I arbetet ingår bland annat 

utredningar för att riva kraftverksdammen vid Torp och ersätta denna 

med en för laxen, ändamålsenlig laxtrappa. Detta är ett projekt som 

involverar markägare, kraftverksdammens ägare samt Lysekils kommun 

som innehar vattendomen för Kärnsjön. Då Munkedals kommun varken 

är markägare, ägare av kraftverksdammen eller innehar vattendomen så 

är vi inte en naturlig part i projektet. Dock är det viktigt att vi, via 

Munkedals vatten, bevakar våra intressen vad gäller Munkedals 

grundvattentäkt då den inte får påverkas negativt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-07-21 

Beslut i KF – Anmälan av motion från Göran Nyberg (L)  

Motion - Nej till naturreservat i Örekilsälven    

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen.     

   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna i motionen.     

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef  

Kommunsekreterare, för vidare hantering  
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Kanal:  Remissvar 

Från:  SBN 

Skickat:  2021-09-02 08:55:07 

Till:  KS gällande ärende:  

Ämne:  2021-000060 Beslut SBN 2021-08-23  § 81 Motion från Göran Nyberg, Liberalerna om naturreservat i 

Örekilsälven 
Bifogade filer: Beslut-2021000060-SBN-§ 81.docx 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 
Maria Ström 

Registrator 

Administrativa enheten 

Munkedals kommun 

Tel: 0524-18405 

E-pos: maria.strom@munkedal.se 
Adress: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal 
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§ 3 Dnr 2021-000064   

Anmälan av motion från Göran Nyberg (L) om naturreservat i 

Örekilsälven 

 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) har inkommit med en motion om att kommunen inte 

ska medverka till bildande av naturreservat av Örekilsälven samt att 

kommunen ska arbeta för att vattenkraftverket vid Torp ska finnas kvar.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Göran Nyberg (L). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

 

Expedieras 

Remiss till samhällsbyggnadsnämnden 

Till förvaltningschefen för besvarande av motionen. 
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Motion 
 

Till fullmäktige i Munkedals kommun 
 

 
 

 
Nej till naturreservat i Örekilsälven 

 
Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar nu med att skapa ett naturreservat av Örekilsälven 

upp till Kärnsjön. Samtidigt arbetar man för att stoppa kraftverket och riva 
kraftverksdammen vid Torp. Det är två olika projekt men Länsstyrelsen ser stora möjligheter 
i en samverkan mellan Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften och de 
resurser myndigheten har bland annat för att ersätta markägare vid bildande av 
naturreservat. 
Miljöarbete är viktigt men i grunden måste vi också ha fungerande samhällen, som skapar 
jobb och välfärd. Det finns en risk att ett naturreservat rakt genom centralorten innebär 
miljökrav som kan begränsa möjligheten till utveckling av boende och företagande. 
I Sverige pågår i dag projekt där man som en beredskapsåtgärd planerar för ett krisläge där 

man bara har lokal elproduktion att tillgå. Man bygger upp en ”ö” av en lokal 
kraftproduktion för att ha el till speciellt viktiga funktioner i samhället. Elproduktionen vid 

Torp skulle kunna fylla samma funktion. 
 

Vi vill därför att Kommunfullmäktige i Munkedal beslutar 
 

– att kommunen inte medverkar i bildandet av naturreservat utan att först utreda och 
presentera för kommunfullmäktige konsekvenserna för fortsatt industriutveckling 

och boende i och vid naturreservatet, samt 
 

– att kommunen arbetar för att vattenkraftverket vid Torp skall finnas kvar och att 
förbättringar för laxens och ålens vandringar i stället sker genom byggandet av bättre 

omlöp, laxtrappor och ålvägar. 
 

 
 
Munkedal 16 mars 2021 
 
 
Göran Nyberg 
Liberalerna i Munkedal 
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§ 153 Dnr 2021-000143 

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin 
Blomstrand, Liberalerna om tillgänglighet för alla 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att godkänna inkommen  

motion från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ”Motion om  

tillgänglighet för alla”.  

Motionen behandlar tillgänglighet för alla och vikten av att alla oavsett 

nedsättning skall ha möjlighet att rör sig fritt på ett bra sätt i  

kommunen. Motionärerna yrkar på:  

* att i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall det ingå

anpassningar för alla.

* att i alla projekt skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt

Kommunala Handikapprådet utgör remissinstans vad gäller

anpassningar. Hos dessa kommunala råd finns all den kompetens för att

ge möjlighet till rätt anpassning

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga

projekt som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav

som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och

byggnader för alla utöver det som är lagstadgat kommer innebära

utökade kostnader som inte går att uppskatta på förhand. Det gäller tex

att anpassa alla lokaler för hörselnedsatt, då lokaler och byggnader idag

inte alls förses med den typen av utrustning förens behovet uppstår.

Dock krävs det ständig utveckling inom orådet och förbättringar kan

alltid göras för att höja tillgängligheten inom kommunen ytterligare i alla

delar, både inom nybyggnation och befintliga lokaler, men viss

anpassning av lokaler utöver vad som är lagstadgat kan med fördel

implementeras då behov uppstår.

Ytterligare stöd från det kommunala pensionärsrådet samt

handikapprådet välkomnas. En rutin, via en informell remiss till en av

råden utpekad ansvarig person kan implementeras, där förvaltningen

inhämtar rådens kunskap och synpunkter inom projektet som eventuellt

kan komma att genomföras.

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-08-23 § 82 

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand om 

tillgänglighet för alla 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna. 

Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat 

samarbete med pensionärsrådet och handikapprådet då utökat 

samarbete är välkommet   
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Yrkanden 

Matheus Enholm (SD), Christoffer Rungberg (M) - Bifall till 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition Samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna.  

Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat 

samarbete med pensionärsrådet och handikapprådet då utökat 

samarbete är välkommet. 
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§ 82 Dnr 2021-000099  

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin 

Blomstrand, Liberalerna om tillgänglighet för alla 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att godkänna inkommen 

motion från Karin Blomstrand och Göran Nyberg (L) ”Motion om 

tillgänglighet för alla”.   

Motionen behandlar tillgänglighet för alla och vikten av att alla oavsett 

nedsättning skall ha möjlighet att rör sig fritt på ett bra sätt i 

kommunen. Motionärerna yrkar på:  

* att i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall det ingå 

anpassningar för alla. 

 

* att i alla projekt skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt 

Kommunala Handikapprådet utgör remissinstans vad gäller 

anpassningar. Hos dessa kommunala råd finns all den kompetens för att 

ge möjlighet till rätt anpassning 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med tillgänglighet i samtliga 

projekt som hanteras inom nämndens ansvarsområde och följer de krav 

som ställs i samband med nybyggnation. Att anpassa alla lokaler och 

byggnader för alla utöver det som är lagstadgat kommer innebära 

utökade kostnader som inte går att uppskatta på förhand. Det gäller tex 

att anpassa alla lokaler för hörselnedsatt, då lokaler och byggnader idag 

inte alls förses med den typen av utrustning förens behovet uppstår. 

Dock krävs det ständig utveckling inom orådet och förbättringar kan 

alltid göras för att höja tillgängligheten inom kommunen ytterligare i alla 

delar, både inom nybyggnation och befintliga lokaler, men viss 

anpassning av lokaler utöver vad som är lagstadgat kan med fördel 

implementeras då behov uppstår.     

 

Ytterligare stöd från det kommunala pensionärsrådet samt 

handikapprådet välkomnas. En rutin, via en informell remiss till en av 

råden utpekad ansvarig person kan implementeras, där förvaltningen 

inhämtar rådens kunskap och synpunkter inom projektet som eventuellt 

kan komma att genomföras.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20210811   

Anmälan av motion från Göran Nyberg (L) och Karin Blomstrand (L) om 

tillgänglighet för alla 

Motion om tillgänglighet för alla    

      

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå första attsatsen och bifalla andra 

attsatsen.    
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Yrkanden 

Matheus Enholm för SD-gruppen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå 

båda attsatserna.  

 

Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat samarbete med 

pensionärsrådet och handikapprådet då utökat samarbete är välkommet.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Matheus 

Enholms (SD) yrkande och finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar 

Matheus Enholms (SD) yrkande. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå båda attsatserna.  

 

Dock kommer samhällsbyggnadsnämnden ge samhällsbyggnads-

förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för utökat samarbete med 

pensionärsrådet och handikapprådet då utökat samarbete är välkommet.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, för vidare hantering  

Fastighetschef, för kännedom 

Samhällsbyggnadschef, för kännedom  

Barn och utbildningschef, för kännedom  

Kultur och fritidschef, för kännedom 

Välfärdschef, för kännedom  
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§ 70 Dnr 2021-000143   

Anmälan av motion från Göran Nyberg (L) och Karin Blomstrand 

(L) om tillgänglighet för alla 

 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) och Karin Blomstrand (L) har i en motion föreslagit att 

det i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall ingå 

anpassningar för alla samt 

att i alla projekt skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt 

Kommunala Handikapprådet utgör remissinstans vad gäller 

anpassningar. Liberalerna menar att det hos dessa kommunala råd finns 

all den kompetens för att ge möjlighet till rätt anpassning. 

 

Beslutsunderlag 

Motion 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

Samhällsbyggnadschefen för beredning 
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Motion om tillgänglighet för alla 

 

Munkedals kommun är till för alla, och då skall det också vara tillgänglighet för 

alla. 

Vi har en hemsida med talsyntes, vi har en tillgänglighetsdatabas som 

uppdateras, vi tar fram handikappanpassade badplatser och vi har en delvis 

anpassad entrén till Forum. 

 

Dessa anpassningar är i stort sett riktade till personer med barnvagn, rullator 

och rullstol. 

Till viss del är det anpassat till personer med synnedsättning, eller andra 

problem med att läsa text, men oftast inte. 

Liberalerna menar att vi behöver göra så att även dessa personer får en 

möjlighet att röra sig och kunna fungera i kommunen. 

 

Liberalerna yrkar; 

att i varje nytt byggprojekt som kommunen ansvarar för, skall det ingå 

anpassningar för alla. 

att i alla projekt skall ingå att Kommunala pensionärsrådet samt Kommunala 

Handikapprådet utgör remissinstans vad gäller anpassningar. Hos dessa 

kommunala råd finns all den kompetens för att ge möjlighet till rätt anpassning 

 

 

Konsekvens utifrån Barnkonventionen; 

    § 23     Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt  
                och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 
    § 31    Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
 

För Liberalerna i Munkedal 

Karin Blomstrand      Göran Nyberg 

184



 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Jus terandes s ign U tdragsbestyrkande 

§ 154 Dnr 2021-000142 

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin 
Blomstrand, Liberalerna om Naturbruksutbildningen i 

Dingle 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att sända Karin Blomstrands  

och Göran Nybergs (L) inlämnade motion ” Slå vakt om  

naturbruksutbildningen”, daterad 20210602 till  

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar  

lantbruksutbildningen som har funnits i Dingle i olika former i 100 år  

samt att livsmedelsproduktion i form av jordbruk i alla tider varit en  

viktig del av Munkedals kommunen och dess näringsliv. Motionen menar 

också att allt talar för att detta område kommer att få en allt större  

betydelse i framtiden.  

Liberalerna i Munkedal anser att livsmedelsförsörjningen har en stark  

förankring i Dingle och i bygden och att det är ett viktigt ben att bygga  

vidare på när det gäller Utvecklingscentrums verksamhet. Det kan bli en 

stark profilfråga i en tid då världens livsmedelsförsörjning och vår egen  

självförsörjning allt mer kommer i fokus. 

Liberalerna i Munkedal vill därför att kommunfullmäktige beslutar att:  

* naturbruksutbildning prioriteras av Barn- och utbildningsnämnden och

av Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller tillgång till

verksamhetslokaler på Utvecklingscentrum.

Kommunens Vision för Utvecklingscentrum Munkedal (UM) antogs 2019.

Visionens syfte sammanfattas – ”Utvecklingscentrum i Munkedal ska,

genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och

kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter utvecklas

till att möta samhällets behov”. Detta utvecklas vidare i visionen där UM

ses som ett verktyg för att nå kommunens Vision och inriktningsmål.

Verksamheten på UM ska öka förutsättningarna för att alla i arbetsför

ålder ska vara anställningsbara, människor och verksamheter ska

utvecklas för att möta samhällets behov av kunskap. Det ska ske via

kunskapsöverföring och kunskapsutveckling och med kunskapsöverföring

menas varierande utbildningar och med kunskapsutveckling menas olika

former av utbyte, innovation och uppväxling. UM ses som en attraktiv

mötesplats för både utbildningssektorn och näringsliv och ska skapa

förutsättningar för att samverkan kan vidareutvecklas oc h nå större

uppväxling.

På UM i Dingle inryms flera olika verksamheter utöver Dinglegymnasiet

så som Yrkeshögskola, Munkedals kommunala gymnasium, kommunens

arbetsmarknadsenhet, löneenehet, hemtjänst Svarteborg, kontor för

arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet samt en

konferensanläggning öppen för allmän bokning. Ambitionen för UM i

Dingle är absolut att främja utvecklingen för samtliga verksamheter

inom Visionens intentioner. En bredd på utbildningar ligger också i linje

med kommunfullmäktiges mål ”Alla ska vara anställningsbara”. Som

fastighetsägare försöker Munkedals kommun tillgodose allas behov på

ett så bra sätt som möjligt. Dock är det viktigt att likabehandling
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eftersträvas mot samtliga hyresgäster och inom samtliga gällande  

hyreskontrakt. Via främjandet av en hyresgäst är likabehandling svårt  

att uppnå då det riskerar att ge undanträngningseffekter för andra  

hyresgäster och dess verksamheter samt dess möjlighet för utveckling.  

Sedan 2017 när kommunen förvärvade fastigheten har  

lantbruksutbildningen fortsatt och bedrivs av friskolan Dinglegymnasiet.  

Verksamheten inryms nu i ett gemensamt bolag för skolorna i Nuntorp  

och i Dingle. Elevantalet för skolan har gått upp och ned under åren men  

ökar återigen inför hösten 2021 vilket är väldigt positivt. Detta medför  

också att behov av lokaler ökar vilket hittills har fått en lösning via  

samnyttjande av lokaler med andra utbildningsverksamheter på  

området.  

Utvecklingen för befintliga verksamheter, oavsett vilken, är absolut  

möjlig och välkommen men med framförhållning som möjliggör planering  

för en genomtänkt expansion av lokaler då området har potential för  

utveckling. Expansion av en enskild verksamhet möjliggör i sin tur  

utveckling av hela området i enlighet med gällande Vision. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2021-08-23 § 83 

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin Blomstrand om 

Naturbruksutbildningen i Dingle 

 

Samhällsbygnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

 

Yrkanden 

Matheus Enholm (SD), Christoffer Rungberg (M) - Bifalla 

samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut  

 

Göran Nyberg (L) - Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition samhällsbyggnadsnämndens förslag och 

Göran Nybergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

samhällsbyggnadsnämndens förslag 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Reservation Göran Nyberg (L) 
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§ 83 Dnr 2021-000098  

Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin 

Blomstrand, Liberalerna om Naturbruksutbildningen i 
Dingle 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 20210628 att sända Karin Blomstrands 

och Göran Nybergs (L) inlämnade motion ” Slå vakt om 

naturbruksutbildningen”, daterad 20210602 till 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar 

lantbruksutbildningen som har funnits i Dingle i olika former i 100 år 

samt att livsmedelsproduktion i form av jordbruk i alla tider varit en 

viktig del av Munkedals kommunen och dess näringsliv. Motionen menar 

också att allt talar för att detta område kommer att få en allt större 

betydelse i framtiden.  

 

Liberalerna i Munkedal anser att livsmedelsförsörjningen har en stark 

förankring i Dingle och i bygden och att det är ett viktigt ben att bygga 

vidare på när det gäller Utvecklingscentrums verksamhet. Det kan bli en 

stark profilfråga i en tid då världens livsmedelsförsörjning och vår egen 

självförsörjning allt mer kommer i fokus. 

 

Liberalerna i Munkedal vill därför att kommunfullmäktige beslutar att:  

 

* naturbruksutbildning prioriteras av Barn- och utbildningsnämnden och 

av Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller tillgång till 

verksamhetslokaler på Utvecklingscentrum. 

  

Kommunens Vision för Utvecklingscentrum Munkedal (UM) antogs 2019. 

Visionens syfte sammanfattas – ”Utvecklingscentrum i Munkedal ska, 

genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och 

kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter utvecklas 

till att möta samhällets behov”. Detta utvecklas vidare i visionen där UM 

ses som ett verktyg för att nå kommunens Vision och inriktningsmål. 

Verksamheten på UM ska öka förutsättningarna för att alla i arbetsför 

ålder ska vara anställningsbara, människor och verksamheter ska 

utvecklas för att möta samhällets behov av kunskap. Det ska ske via 

kunskapsöverföring och kunskapsutveckling och med kunskapsöverföring 

menas varierande utbildningar och med kunskapsutveckling menas olika 

former av utbyte, innovation och uppväxling. UM ses som en attraktiv 

mötesplats för både utbildningssektorn och näringsliv och ska skapa 

förutsättningar för att samverkan kan vidareutvecklas och nå större 

uppväxling.   

 

På UM i Dingle inryms flera olika verksamheter utöver Dinglegymnasiet 

så som Yrkeshögskola, Munkedals kommunala gymnasium, kommunens 

arbetsmarknadsenhet, löneenehet, hemtjänst Svarteborg, kontor för 

arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet samt en 
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konferensanläggning öppen för allmän bokning. Ambitionen för UM i 

Dingle är absolut att främja utvecklingen för samtliga verksamheter 

inom Visionens intentioner. En bredd på utbildningar ligger också i linje 

med kommunfullmäktiges mål ”Alla ska vara anställningsbara”. Som 

fastighetsägare försöker Munkedals kommun tillgodose allas behov på 

ett så bra sätt som möjligt. Dock är det viktigt att likabehandling 

eftersträvas mot samtliga hyresgäster och inom samtliga gällande 

hyreskontrakt. Via främjandet av en hyresgäst är likabehandling svårt 

att uppnå då det riskerar att ge undanträngningseffekter för andra 

hyresgäster och dess verksamheter samt dess möjlighet för utveckling.  

 

Sedan 2017 när kommunen förvärvade fastigheten har 

lantbruksutbildningen fortsatt och bedrivs av friskolan Dinglegymnasiet. 

Verksamheten inryms nu i ett gemensamt bolag för skolorna i Nuntorp 

och i Dingle. Elevantalet för skolan har gått upp och ned under åren men 

ökar återigen inför hösten 2021 vilket är väldigt positivt. Detta medför 

också att behov av lokaler ökar vilket hittills har fått en lösning via 

samnyttjande av lokaler med andra utbildningsverksamheter på 

området.  

 

Utvecklingen för befintliga verksamheter, oavsett vilken, är absolut 

möjlig och välkommen men med framförhållning som möjliggör planering 

för en genomtänkt expansion av lokaler då området har potential för 

utveckling. Expansion av en enskild verksamhet möjliggör i sin tur 

utveckling av hela området i enlighet med gällande Vision.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-08-11 

Beslut i KF - Anmälan av motion från Göran Nyberg (L) och Karin 

Blomstrand (L) om Naturbruksutbildningen i Dingle 

Motion - Slå vakt om naturbruksutbildningen        

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.     

   

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.     

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef, för kännedom  

Barn- och Utbildningschef, för kännedom  

Kommunsekreterare, för vidare hantering  
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Kanal:  Remissvar 

Från:  SBN 

Skickat:  2021-09-02 08:59:09 

Till:  KS gällande ärende:  

Ämne:  2021-000098 Beslut SBN 2021-08-23  § 83 Motion från Göran Nyberg, Liberalerna och Karin 

Blomstrand, Liberalerna om Naturbruksutbildningen i Dingle 
Bifogade filer: Beslut-2021000098-SBN-§ 83.docx 
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§ 69 Dnr 2021-000142   

Anmälan av motion från Göran Nyberg (L) och Karin Blomstrand 

(L) om Naturbruksutbildningen i Dingle 

 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) och Karin Blomstrand (L) har i motion föreslagit att 

kommunfullmäktige ska besluta att naturbruksutbildning prioriteras av 

barn- och utbildningsnämnden och av samhällsbyggnadsnämnden när 

det gäller tillgång till verksamhetslokaler på Utvecklingscentrum. 

 

Beslutsunderlag 

Motion 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

 

Expedieras 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning 

Samhällsbyggnadschef för beredning 
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 Motion 
 
Till Munkedals kommunfullmäktige 
 
 
Slå vakt om naturbruksutbildningen 
 
Lantbruksutbildning har funnits i Dingle i olika former i 100 år.  
I Munkedals kommun har livsmedelsproduktion i form av jordbruk i alla tider 
varit en viktig del av kommunens näringsliv. Allt talar för att detta område 
kommer att få en allt större betydelse i framtiden. 
 
Under den tid kommunen ägt det som en gång byggts upp för lantbruks- och 
naturbruksutbildning, har den utbildningen fortsatt och bedrivits av friskolan 
Dinglegymnasiet. Verksamheten inryms nu i ett gemensamt bolag för Nuntorp 
och Dingle.  
Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och ökar i omfattning år från år. Till 
hösten har man fått så pass många sökande att man räknar med två paralleller 
för förstaårseleverna. 
Liberalerna i Munkedal anser att livsmedelsförsörjningen har en stark 
förankring i Dingle och i bygden och att det är ett viktigt ben att bygga vidare 
på när det gäller Utvecklingscentrums verksamhet. Det kan bli en stark 
profilfråga i en tid då världens livsmedelsförsörjning och vår egen 
självförsörjning allt mer kommer i fokus. 
Vi vill därför att kommunen prioriterar naturbruksutbildningens möjligheter till 
expansion och behov av utrymmen på Utvecklingscentrum. Det är också viktigt 
med tanke på de arbetstillfällen denna utbildning skapar. Ges inte möjlighet till 
expansion finns risken att utbildningarna i stället förläggs till Nuntorp, och då 
hamnar anställningarna där i stället. 
 
Liberalerna i Munkedal vill därför att kommunfullmäktige beslutar att 
naturbruksutbildning prioriteras av Barn- och utbildningsnämnden och av 
Samhällsbyggnadsnämnden när det gäller tillgång till verksamhetslokaler på 
Utvecklingscentrum. 
 
Munkedal 2 juni 2021 
 
Göran Nyberg  Karin Blomstrand 
Liberalerna i Munkedal. 
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§ 5 Dnr 2021-000099 

Val till kommunala förtroendeuppdrag - KF 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Rungberg (M) inkom 2021-07-05 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Lovisa Svensson (C) inkom 2021-08-23 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 

välfärdsnämnden. 

Pontus Reuterbratt (SD) inkom 2021-09-07 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Said Lundin (S) inkom 2021-09-15 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. 

Lene Matysiak (S) inkom 2021-06-15 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Lovisa Svensson (C) inkom 2021-08-23 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 

välfärdsnämnden. 

Martina Fivelsdal (V) inkom 2021-08-31 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ovan nämnda uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-14 

Avsägelse från Christoffer Rungberg (M) 

Avsägelse från Lovisa Svensson (C) 

Avsägelse från Pontus Reuterbratt (SD) 

Avsägelse från Said Lundin (S) 

Avsägelse från Lene Matysiak (S) 

Avsägelse från Martina Fivelsdal (V) 

Yrkanden 

Jan Hognert (M): Christina Tedehag (M) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden 

Leif Svensson (C): Monica Rodin (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 

Karl-Anders Andersson (C) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden 
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Mathias Johansson (SD): Sabina Fremark (SD) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden 

 

 

Per-Arne Brink (S): Mikael Carlsson (S) som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden, Pia Hässlebräcke (S) som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden, Gustav Svedjenäs (V) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden samt Jenny Jansson (S) som ledamot i 

arvodesberedningen. 

 

 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Christoffer Rungberg (M) välja 

Christina Tedehag (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Lovisa Svensson (C) välja Monica 

Rodin (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Lovisa Svensson (C) välja Karl-

Anders Andersson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) välja 

Sabina Fremark (SD)som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Pontus Reuterbratt (SD) begära ny 

sammanräkning hos länsstyrelsen gällande ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Said Lundin (S) välja Jenny 

Jansson (S) som ledamot i kommunfullmäktiges arvodesberedning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Lene Matysiak (S) välja Mikael 

Carlsson som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Mikael Carlson (S) välja Pia 

Hässlebräcke som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Mart ina Fivelsdal (V) välja Gustav 

Svedjenäs (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
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Från: Lovisa Svensson 
Skickat: den 22 augusti 2021 18:58 
Till: Munkedal Kommun 
Ämne: Avsägelser 
 
Hej! 
Härmed avsäger jag mig följande politiska uppdrag: 
- Ersättare i Välfärdsnämnden 
- Ersättare i Välfärdsnämndens myndighetsutskott 
- Ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
 
Vänliga hälsningar, 
Lovisa Svensson (C) 

 
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver 
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om 
hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på: 
Så här hanterar Lysekils kommun dina personuppgifter  
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Från: Karin Atienza Cortes 
Skickat: den 31 augusti 2021 08:41 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Avsägelse BUN 
 
 
 

Från: Martina Fivelsdal <Martina.Fivelsdal@munkedal.se>  
Skickat: den 30 augusti 2021 16:42 
Till: Karin Atienza Cortes <Karin.AtienzaCortes@munkedal.se> 
Ämne: Avsägelse BUN 
 

Hej! Jag har börjat studera och kommer därför inte kunna delta på våra nämndsmöten, så jag 
vill avsäga mig uppdraget. 
Behöver jag kontakta någon mer? Mvh Martina Fivelsdal 
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Från: Linda Ökvist 
Skickat: den 5 juli 2021 09:26 
Till: Maria Ström 
Ämne: VB: Avsägelse BUN 
 
För registrering på 2021-99. Karin handläggare. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Munkedals kommun 
E-post: linda.okvist@munkedal.se 
Telefon: 0524-182 33 
Adress: Munkedals kommun, 455 80 Munkedal 
Webbplats: www.munkedal.se 
 
 

Från: Christoffer Rungberg <Christoffer.Rungberg@munkedal.se>  
Skickat: den 5 juli 2021 09:20 
Till: Linda Ökvist <Linda.okvist@munkedal.se> 
Ämne: Avsägelse BUN 
 
Hej,  
 
Härmed avsäger jag mig min plats som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.  
 
Vänliga hälsningar  
Christoffer Rungberg  
 
Hämta Outlook för iOS 
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Från: Munkedal Kommun 
Skickat: den 7 september 2021 07:54 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Begäran om entledigande  
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Reuterbratt Sprängtjänst AB <pontus@sprangtjanst.com>  
Skickat: den 6 september 2021 20:18 
Till: Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se> 
Ämne: Begäran om entledigande  
 
[Du får inte e-post ofta från pontus@sprangtjanst.com. Få reda på varför det här är viktigt: 
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification.] 
 
Begäran om entledigande 
På grund av flytt till annan kommun begär jag entledigande av min plats som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ersättare i Barn och utbildningsnämnden. 
Jag vill tacka för åren jag fått hos er och hoppas jag bidragit till att göra Munkedal bättre. 
All lycka till framöver 
Hälsningar Pontus Reuterbratt (SD) 
 
PS: iPad och nyckelkort lämnas in i medborgarcentrum under denna veckan. 
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Från: Munkedal Kommun 
Skickat: den 15 juni 2021 13:21 
Till: Ulrika Karlsson; Karin Atienza Cortes; Linda Ökvist 
Ämne: VB: Avsäga mig uppdrag 
 
 
 

Från: Lene Matysiak <lenematysiak@hotmail.se>  
Skickat: den 15 juni 2021 11:24 
Till: Munkedal Kommun <Kommun@munkedal.se> 
Ämne: Avsäga mig uppdrag 
 

Hej! 
 
Jag vill med omedelbar verkan avsäga mig mitt förtroendeuppdrag i kultur- och fritidsnämnden. 
 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Lene Matysiak 

 
19730919-9201 

 
Socialdemokraterna 2021-06-15 
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