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Datum

2021-07-05
Kommunstyrelsen
Tid:

2021-07-05 09:00 – 11:45

Plats:

Digitalt via Teams.

Justeringsdatum:

2021-07-06, senast kl. 14:00.

Justeringsperson:

Liza Kettil (S)

Ordförande:

Jan Hognert (M)

Sekreterare:

Linda Ökvist

Ärende

§

1.

Information från förvaltningen gällande resultat i skolan 2021
Dnr 2021-000008

131

2.

Utvecklingsprojekt - Effektivare kommun
Dnr 2021-000147

132

3.

Svar på revisionsrapport Förstudie avseende inköp och upphandling
Dnr 2020-000352

133

4.

Information om personalutskottets beslut gällande anställning av kommundirektör i
Munkedals kommun
Dnr 2021-000148

134

5.

Initiativärende från Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) om utvärdering och
översyn av den politiska organisationen.
Dnr 2021-000168

135
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Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Digitalt, via Teams, måndagen den 5 juli 2021 kl 09:00 – 11:45

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Karin Blomstrand (L)
Christer Börjesson (SD)
Matheus Enholm (SD)
Jan Petersson (SD)
Pia Hässlebräcke (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Hans-Joachim Isenheim (MP)

Justerare

Liza Kettil (S)

Justeringen sker

Digital justering, 2021-07-06, senast kl. 14:00

Underskrifter
Sekreterare

Digital justering

Paragrafer

Linda Ökvist
Ordförande

Digital justering
Jan Hognert (M)

Justerare

Digital justering
Liza Kettil (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 131-135

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2021-000008

Information från förvaltningen gällande resultat i
skolan 2021
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef för barn- och utbildning informerar kommunstyrelsen
om skolans förbättrade resultat. Den strategiska planens insatser har
gett resultat och djupare analyser ska göras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 2021-000147

Utvecklingsprojekt - Effektivare kommun
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in landets kommuner till
ett utvecklingsprojekt som syftar till att öka kunskapen kring effektivitet
utifrån betydelsen samspelet mellan insatta resurser och producerad
volym av tjänster med kvalitet. Det ska ske genom ett gemensamt
lärande för att identifiera system och modeller för en tydligare
organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökningar.
Utgångspunkten är att deltagande kommuner ska anpassa de fördjupade
kunskaperna till lokala förhållanden och påbörja ett utvecklingsarbete för
ökad effektivitet. Målgruppen är förtroendevalda i kommunledning,
ledande tjänstepersoner och funktioner för övergripande stödprocesser
som ekonomi, HR och utveckling/kvalitet.
För Munkedals del föreslås samtliga presidier och kommundirektörens
ledningsgrupp ingå i utvecklingsprojektet. Projektet löper över ett och
halvt år med start hösten 2021. Sju gemensamma samlingar där alla
kommuner deltar planeras. De flesta samlingar sker digitalt. Mellan de
gemensamma samlingarna arbetar kommunerna enskilt, men samspelar
digitalt med varandra och med SKR och Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA).
Projektet arbetsmodell bygger på följande delar;
* Föreläsningar av experter från SKR/RKA samt aktuell forskning
* Lärande erfarenhetsutbyte mellan medverkande kommuner och
SKR/RKA
* Lokalt utvecklingsarbete för att öka effektivitet i kommunerna
* Support från SKR/RKA riktad till de enskilda kommunerna
En viktig ingång i arbetet är att utgå från RKA:s nyckeltal för effektivitet
och de lokala förhållanden som finns hos de medverkande kommunerna.
Erfarenheterna från projektet ska även spridas på olika sätt i hela
kommunsverige. En preliminär intresseanmälan är inskickad eftersom
sista anmäl var 2021-06-14. Anmälan ska också kompletteras med
beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Inbjudan till utvecklingsprojekt Effektivare kommuner från SKR
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla sitt intresse att delta i Sveriges
kommuner och regioner utvecklingsprojekt - Effektivare kommun

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

Forts § 132
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD): Avslag.
Rolf Jacobsson (KD), Christoffer Rungberg (M), Jan Hognert (M), Liza
Kettil (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
Christoffer Wallins (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla sitt intresse att delta i Sveriges
kommuner och regioner utvecklingsprojekt – Effektivare kommun.
Reservation/Protokollsanteckning
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.
Beslutet skickas till
Samtliga presidier, för kännedom
Kommundirektörens ledningsgrupp, för hantering.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2020-000352

Svar på revisionsrapport Förstudie avseende inköp och
upphandling
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har inkommit med en revisionsrapport Förstudie avseende
upphandling och inköp. I rapporten lyfts fram ett antal risker inom det
granskade området. Nedan kommenteras varje identifierad risk med hur
vi arbetar för att minska dessa risker. Det kan konstateras att med
nuvarande bemanning på 1,5 årsarbetare så kan inte dessa elimineras
helt. Det är därför viktigt att vi utvecklar användandet av våra system
för upphandling, uppföljning och analys så att mer kan göras med
befintliga resurser. Det gäller också den samverkan som bedrivs idag
inom verksamhetsområdet med kommunerna i norra Bohuslän och inom
VästUpp.
Risk för att direktupphandlingsgränsen överskrids då inköpsanalys
saknas. Vi minskar risken genom att utbilda de som köper in om
beloppsgränser vid direktupphandling. Mer inköpsanalys borde göras.
Fokus kommer att läggas på att använda Inyett och Proceedo i
analysarbetet.
Risk för att medarbetare gör inköp utan att ha genomgått utbildning.
Vi ska fortsätta att erbjuda utbildningar inom inköp. Utbildning ska
genomföras när vi är bättre bemannade. Vi styra mot att så många inköp
ska ske via e-handelssystemet Proceedo där våra avtalsleverantörer
finns upplagda. Detta byggs ut och kommer bli den e-handelsportal där
flertalet inköp görs. Då minskar risken för att det ska bli fel.
Risk för att information om gällande ramavtal inte når ut i
organisationen. Information och delaktighet kan utökas. Vi ska göra
informationen mer lättillgänglig via intranätet för att minska risken.
Risk att leverantörer inte uppfyller kvalitetskraven som ställts i
upphandlingen då avtalsuppföljningen är begränsad till kontroll av
motpart i transaktioner. Om det finns stora kvalitetsproblem med
produkten eller tjänsten som levereras så räknar vi med att det
återkopplas från de som använder avtalet. Men vi håller med om att
avtalsuppföljningen inriktat mot kvalitet borde vara mer omfattande.
Arbetet får inriktas mot att minska risken med de resurser som är
tillgängliga.
Risk att kommunen saknar ramavtal inom återkommande
inköpsområden. Det är en risk men genom upphandlingssamarbetet
Västupp/Nobo fångar vi upp de flesta behoven. Om vi kan avsätta mer
tid till att göra mer inköpsanalyser så kan denna risk minskas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förstudie avseende inköp och upphandling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

Forts § 133
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna denna tjänsteskrivelse som
svar på revisionens önskemål om återkoppling om hur riskerna hanteras.
Yrkanden
Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna denna tjänsteskrivelse som
svar på revisionens önskemål om återkoppling om hur riskerna hanteras.
Beslutet skickas till
Revisionen.
Slutarkiv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

§ 134

Dnr 2021-000148

Information om personalutskottets beslut gällande
anställning av kommundirektör i Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente, § 21 ska det finnas ett utskott för
handläggning och beslutsfattande av personalärenden som inte
delegerats till anställd. Kommunstyrelsens personalutskott består av Jan
Hognert (M), Göran Nyberg (L) och Liza Kettil (S).
Kommunstyrelsens personalutskott har den 2021-06-30 fattat beslut om
att från och med 2021-10-04 anställa Ylva Morén som kommundirektör
för Munkedals kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2021-000168

Initiativärende från Liza Kettil (S) och Carina
Thorstensson (C) om utvärdering och översyn av den
politiska organisationen.
Sammanfattning av ärendet
Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C) föreslår kommunstyrelsen i
ett initiativärende att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
utvärdering och översyn av den politiska organisationen samt att ta fram
förslag på förändringar för att kunna utveckla det politiska arbetet inför
den kommande mandatperioden. I utvärderingen skall det även göras en
avstämning med arvodesberedningen då eventuella förändringar kan
påverka arvodenas omfattning. Utvärderingen ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast i mars 2022 för att kommunstyrelsen sedan
ska kunna bereda och lägga förslag på justeringar till
kommunfullmäktige senaste i juni 2022.
Beslutsunderlag
Initiativärende
Yrkanden
Liza Kettil (S): Bifall till förslaget i initiativärendet med ändringen att
uppdraget ges till kommundirektören istället för förvaltningen.
Rolf Jacobsson (KD): att uppdraget ges till kommunstyrelsen istället för
kommundirektören eller förvaltningen.
Göran Nyberg (L), Carina Thorstensson (C): Bifall till Liza Kettils (S)
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) yrkande och Rolf
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Liza Kettils (S) förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande.
Nej-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-05
Kommunstyrelsen

Forts § 135
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
X
X
X

X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X

X

Ja-röster: 10
Nej-röster: 3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att göra
en utvärdering och översyn av den politiska organisationen samt att ta
fram förslag på förändringar för att kunna utveckla det politiska arbetet
inför den kommande mandatperioden. I utvärderingen skall det även
göras en avstämning med arvodesberedningen då eventuella
förändringar kan påverka arvodenas omfattning. Utvärderingen ska
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2022 för att
kommunstyrelsen sedan ska kunna bereda och lägga förslag på
justeringar till kommunfullmäktige senaste i juni 2022.
Beslutet skickas till
Kommundirektören, för vidare handläggning.
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