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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 25 maj 2020 
kl 17:00 

Beslutande Heikki Klaavuniemi (SD), Ordförande 
Johnny Ernflykt (M), 1:e vice ordförande 
Christer Nilsson (C), 2:e vice ordförande 
Matheus Enholm (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christer Börjesson (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Linn Hermansson (SD) 
Jan Petersson (SD) för Bo Ericson (SD) 
Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Linda Wighed (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Glenn Hammarström (M) för Martin Svenberg Rödin (M) 
Ulla Gustafsson (M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) Jäv § 56 
Liza Kettil (S) 
Jenny Jansson (S) för Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Inger Orsbeck (S) för Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Malin Svedjenäs (V) 
Tiina Hemberg (V) för Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 

Ej tjänstgörande  
ersättare 
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Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Justerare  Karin Blomstrand (L) och Jenny Jansson (S) 

Justering sker Digital justering, 2020-05-28, kl. 14.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 44-59 

 Linda Ökvist  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Karin Blomstrand (L) Justerar ej § 56  
   
 Digital justering  
 Jenny Jansson (S)  
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§ 44 Dnr 2020-000027 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt 2020 - kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29-30 ska kommunstyrelsen 
och nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november. 
 
En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan 
fatta beslut inom ett år från det att ärendet väcktes. Om beredningen 
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 101 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning pågående medborgarförslag och motioner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens redovisning av 
motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.    
 
Expedieras 
Arkiv 
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§ 45 Dnr 2020-000129   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt mars 2020 - Kultur- och fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29–30 ska 
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 
 
Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 72 
Beslut KFN 2020-03-11, § 24 
Tjänsteskrivelse 
Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 
av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning 
av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.  
 
Expedieras 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 46 Dnr 2020-000172   

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej beretts 
färdigt - Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade i juni 2019 att samtliga nämnder ska 
redovisa 
ej besvarade motioner och medborgarförslag två gånger per år. 
För samhällsbyggnadsnämndens (SBN) del gäller att 
- den motion som noterats har behandlats av SBN och är på väg till KF 
- det finns inga obesvarade medborgarförslag 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 73 
Beslut SBN 2020-04-24, § 38 
Redovisning pågående medborgarförslag och motioner.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 47 Dnr 2019-000226 

Översyn av justeringsarvode med anledning av införande av 
digital justering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning fick den 25 november 2019 i 
uppdrag från Kommunfullmäktige att se över justeringsarvodet efter 
beslut om digital signering av protokoll 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 74 
Beslut KF arvodesberedning 2020-02-13, § 1 
Beslut KF 2019-11-25, § 139.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna justeringsarvodet på 0,612 % 
oförändrat med tillägg att ingen förlorad arbetsförtjänst utgår   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna justeringsarvodet på 0,612 % 
oförändrat med tillägg att ingen förlorad arbetsförtjänst utgår 
 
Expedieras 
Kommunsekreterare för revidering av arvodesregler 
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§ 48 Dnr 2020-000171   

Antagande av detaljplan för Håby Väster 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde inom 
planområdet. 
Området som föreslagits har ett strategiskt läge i regionen med närhet 
till motorväg. Gods som ska transporteras via vägtransporter bör 
lämpligen lokaliseras på platser där det finns kapacitet i befintlig 
infrastruktur och vid större knutpunkter i det nationella vägnätet. Den 
stora mängden gods som hanteras utmed väg E6 gör läget mellan 
Gläborgs- och Håbymoten väl lämpat ur lokaliseringssynpunkt. 
Detaljplanen för området direkt öster om planområdet, del av 
Skinnfälleröd 1:1, Bäckevall 1:8 m.fl., ”Håby logistikcentrum”, vann laga 
kraft 2014-01-20. Den aktuella planen är en utvidgning av det 
intilliggande verksamhetsområdet. 
Planområdet ligger cirka en kilometer väster om Håby samhälle i 
Munkedals kommun. Områdets areal är cirka 5,3 ha. I öster utgörs 
planområdets gräns av ett dike och ansluter där mot detaljplanen för 
Håby logistikcentrum. I söder avgränsas området av väg 832 (gamla 
E6). I väster ansluter plangränsen till en administrativ traktgräns som 
delvis motsvaras av en stenmur i landskapet. Mot norr har gränsen lagts 
med Håby logistikcentrums avgränsning norrut som utgångspunkt.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 77 
Beslut SBN 2020-04-24, § 34 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till detaljplan för Håby Väster 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Håby Väster, daterad 2020-
04-15   
 
Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Bifall till Samhällsbyggnadsnämndens och 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Håby Väster, daterad 2020-
04-15 
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 49 Dnr 2020-000176   

Taxa för plan-, lov-, kart- och plankostnader 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom taxan för lov-, kart och 
plankostnader för att uppdatera, göra den mer tydlig och mer rättvis. 
 
Tabell 15, Installation eller väsentlig ändring av eldstad. Munkedal har 
KOM 50, förslaget är att ändra till KOM 25, samma som 
grannkommunerna. 
Tabell 15, tillägg av ”Attefallsåtgärder”, komplementbyggnad, 
komplementbostadshus, takkupa samt tillbyggnad <15 m². Förändringen 
innebär att taxan blir lättare att tolka och tillämpa. 
Tabell 16 – Rivningslov inkl. startbesked. När rivningslov ansöks 
tillsammans med bygglov, debiteras ej rivningslovet. Tidsdebitering kan 
tillkomma, debitering: ”antal timmar” (minst 1 timma). 
Tabell 18 – Marklov inkl. startbesked, ”antal timmar (minst 25 mPBB)” 
till ”antal timmar (minst 1 timma)”, likt övriga tabeller med 
tidsersättning. Förändringen innebär att taxan blir lättare att tolka. 
Kart- och mätkostnader, tabell 23 till 28 har redigerats. Förändringen 
innebär att taxan blir lättare att tolka och tillämpa. 
 
Ändringar har gjorts i layouten för att bli tydligare och lättare att läsa.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 78 
Beslut SBN 2020-04-24, § 36 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till ny taxa 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändringar i taxan för lov-, 
kart- och plankostnader enligt bifogat förslag.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ändringar i taxan för lov-, 
kart- och plankostnader enligt bifogat förslag.  
 
Expedieras 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 50 Dnr 2019-000242 

Integrationsstrategi 2020-2030 

 
Sammanfattning av ärendet 
Integrationsstrategin är en del av hållbar utveckling för Munkedals 
kommun och de inriktningsmål som kommunfullmäktige har beslutat om 
för perioden 2020-2023 samt nämndernas verksamhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 88 
Tjänsteskrivelse 
Integrationsstrategi 2020-2030 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Integrationsstrategi 2020-2030, 
som ersätter Integrationsplan 2018-2020    
 
Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Återremiss för att partierna ska vara mer 
involverade redan vid framtagandet av denna typen av viktiga 
dokument. Partierna och förvaltningen måste träffas och se över 
dokumentet och lägga fram ett förslag. Om yrkande om återremiss faller 
yrkas avslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs och ordförande beslutar följande propositionsordning: 
Ja-röst: Återremiss 
Nej-röst: Ärendet ska avgöras idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 885637



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(25) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Forts § 50 
Omröstningsresultat 
 
 
 
 

Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) x   
Christoffer Wallin (SD) x   
Pontus Reuterbratt (SD) x   
Christer Börjesson (SD) x   
Tony Hansson (SD) x   
Mathias Johansson (SD) x   
Linn Hermansson (SD) x   
Jan Petersson (SD) x   
Ann-Sofie Alm (M)  x  
Jan Hognert (M)  x  
Ausra Karlsson (M)  x  
Linda Wighed (M)  x  
Glenn Hammarström (M)  x  
Ulla Gustafsson (M)  x  
Johnny Ernflykt (M)  x  
Göran Nyberg (L)  x  
Karin Blomstrand (L)  x  
Liza Kettil (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Maria Sundell (S)  x  
Per-Arne Brink (S)  x  
Regina Johansson (S)  x  
Caritha Jacobsson (S)  x  
Inger Orsbeck (S)  x  
Leif Karlsson (S)  x  
Christer Nilsson (C)  x  
Karl-Anders Andersson (C)  x  
Lars-Göran Sunesson (C)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Fredrik Olsson (KD)  x  
Rolf Jacobsson (KD)  x  
Malin Svedjenäs (V)  x  
Tiina Hemberg (V)  x  
Hans-Joachim Isenheim 

 

   
Heikki Klaavuniemi (SD) x   
Resultat 9 25  
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Forts § 50 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Matheus 
Enholms (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Integrationsstrategi 2020-2030, 
som ersätter Integrationsplan 2018-2020  
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.  
 
Expedieras 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Processutvecklare 
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§ 51 Dnr 2020-000166   

Revidering av arbetsordning och reglementen för deltagande på 
distans. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium gav den 16 april kommundirektören i 
uppdrag att utreda möjligheterna för att hålla sammanträden på distans. 
Förvaltningen har delat upp utredningen till att å ena sidan gälla 
revidering av arbetsordning och reglementen och å andra sidan gälla de 
tekniska förutsättningarna för deltagande på distans. I detta ärende 
behandlas arbetsordning och reglementen. 
 
I kommunallagen 5 kap. 16 § framgår att ledamöter får delta vid 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska ske med bild- och ljudöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande 
vid fullmäktiges sammanträde. 
Fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om i vilken 
utsträckning deltagande på distans får ske. 
 
I kommunallagen 6 kap. 24 § framgår förutsättningarna för styrelsen och 
nämnderna vid deltagande på distans. Första förutsättningen är att 
fullmäktige medgett det och därefter hänvisas till 5 kap. 16 § KL.    
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 89 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning 
göra följande tillägg:  
Fullmäktige får, om synnerliga skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
 
Kommunfullmäktige tolkar att lika villkor innebär att ljud- och 
bildöverföring ska ske i realtid och att det är talarstol och presidiebord 
som ska vara synligt för den som deltar på distans. 
I de fall då slutna omröstningar kan komma att tillämpas måste 
kommunfullmäktige ha säkrat en teknisk lösning för att säkerställa att 
valhemligheten bevaras. Om inte dessa krav kan tillgodoses får 
distansdeltagande inte ske. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans. 
Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker 
anslutning vid platsen den deltar ifrån. 
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Forts § 51 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunstyrelsens reglemente göra 
följande tillägg:  
Styrelsen får, om synnerliga skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla 
detta till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans.  
Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker 
anslutning vid platsen den deltar ifrån. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunens nämnders reglemente 
göra följande tillägg: 
Nämnden får, om synnerliga skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Platsen som 
ledamoten deltar ifrån ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  
Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker teknik 
och anslutning vid platsen den deltar ifrån. 
   
Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Enligt yrkande i kommunstyrelsen som ej fått 
genomslag i förslag till beslut samt att "Kommunfullmäktige tolkar att 
lika villkor innebär att ljud- och 
bildöverföring ska ske i realtid och att det är talarstol och presidiebord 
som ska vara synligt för den som deltar på distans" tas bort.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Matheus Enholms (SD) yrkande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunfullmäktiges arbetsordning 
göra följande tillägg:  
Fullmäktige får, om synnerliga skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
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Forts § 51 
 
I de fall då slutna omröstningar kan komma att tillämpas måste 
kommunfullmäktige ha säkrat en teknisk lösning för att säkerställa att 
valhemligheten bevaras. Om inte dessa krav kan tillgodoses får 
distansdeltagande inte ske. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör 
om närvaro får ske på distans. 
Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker teknik 
och anslutning vid platsen den deltar ifrån. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunstyrelsens reglemente göra 
följande tillägg:  
Styrelsen får, om synnerliga skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla 
detta till kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans.  
Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker teknik 
och anslutning vid platsen den deltar ifrån. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i kommunens nämnders reglemente 
göra följande tillägg: 
Nämnden får, om synnerliga skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Platsen som 
ledamoten deltar ifrån ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.  
Ledamot som deltar på distans ansvarar själv för att ha en säker teknik 
och anslutning vid platsen den deltar ifrån. 
 
Expedieras 
Samtliga nämnder och styrelse 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
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§ 52 Dnr 2020-000170   

Teknik för deltagande vid politiska sammanträden på distans 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det nu pågående pandemiutbrottet med Covid-19 ställer krav på 
annorlunda mötesformer. I huvudsak kan tre metoder användas för att 
begränsa smittspridning: 

• Överenskommelse om att begränsa antalet deltagande ledamöter 
• Användning av större möteslokaler för att sprida ut deltagarna 
• Möjliggörande av deltagande på distans. 

 
SKR har gjort följande bedömning för deltagande på distans. 
Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, 
nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige 
fattat beslut om detta. 
Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, 
är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på 
distans vid visst sammanträde. 
Deltagande på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. 
Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 
styrelsesammanträde kan delta på distans. 
 
Innan eventuell deltagande på distans behöver, förutom bedömning av 
teknik, en risk- och sårbarhetsanalys tas fram. Grundförutsättningarna 
är att det finns säker och oavbruten kommunikation samt kompetens att 
hantera de digitala verktygen. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 90 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda 
och besluta om teknik och tillvägagångssätt för politiska sammanträden 
på distans.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda 
och besluta om teknik och tillvägagångssätt för politiska sammanträden 
på distans.  
 
Expedieras 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 53 Dnr 2020-000168   

Regler för färdtjänst i Munkedals kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet ”Regler för färdtjänst i Munkedals kommun” reviderades 
senast av Kommunfullmäktige 2018-02-15. Dokumentet lyfts därför 
under 2020 för ny revidering pga ändrade förutsättningar. Bifogat 
tjänsteskrivelsen ligger det nu gällande dokumentet, samt förslag till 
förändringar vid revidering. Ändringarna består av förtydliganden av 
regler, anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud, förändringar i 
lagstiftning och vägledande domar, men även en strävan att likställa 
regelverket med övriga kommuner inom Fyrbodalsområdet.  
På punkt 3.2 presenteras två alternativa regler till vilka 
kommunfullmäktige ombeds ta ställning.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 91 
Tjänsteskrivelse 
Regler för Färdtjänst Munkedals kommun 
Bilaga 1 - Nya baspriser fr o m 2020 
Bilaga 2 - Handikappersättning, merkostnadsersättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av 
dokumentet "Regler för färdtjänst i Munkedals kommun", samt beslutar 
att tillämpa alternativ 2 på punkt 3.2 (avskaffa extra subventionerad 
egenavgift för arbetsresor). 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att i presidieöverläggningar med välfärdsnämndens presidium 
diskutera möjlighet att hjälpa de rullstolsbundna personerna i samband 
med färdtjänst.   
 
Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att ordet "rullstolsbunden" ändras till "rullstolsburen". 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
yrkandet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av 
dokumentet ”Regler för färdtjänst i Munkedals kommun”, samt beslutar 
att tillämpa alternativ 2 på punkt 3.2 (avskaffa extra subventionerad 
egenavgift för arbetsresor). 
 
 
 

ProSale Signing Referensnummer: 885637



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(25) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 53 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens presidium i 
uppdrag att i presidieöverläggningar med välfärdsnämndens presidium 
diskutera möjlighet att hjälpa de rullstolsburna personerna i samband 
med färdtjänst.  
 
Expedieras 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 
Färdtjänsthandläggare 
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§ 54 Dnr 2019-000235 

Revidering av planeringsförutsättningar budget 2021 plan 2022-
2023 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 
inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 
budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna behandlas:  
Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
Finansiella resultatmål för budget 2021 
Tidsplan för budgetprocessen  
 
På grund av de rådande osäkerheterna kring kommunens ekonomiska 
förutsättningar, som beror på den pågående pandemin, föreslås att 
beslutet om Mål- och resursplan i juni senareläggs till fullmäktige den 28 
september.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Planeringsförutsättningar budget 202021, plan 2022-2023     
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar de reviderade planeringsförutsättningarna för 
budget 2021 där beslutet om Mål- och resursplan senareläggs till den 28 
september.  
 
Yrkande 
Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar de reviderade planeringsförutsättningarna för 
budget 2021 där beslutet om Mål- och resursplan senareläggs till den 28 
september.  
 
Expedieras 
Ekonomiavdelningen 
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§ 55 Dnr 2018-000319 

Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling i Väst inkom 2019-04-14 med årsredovisning för 2019. 
Årsredovisningen antogs av direktionen 2020-03-27. 
 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt 
tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det 
positiva utfallet. 
Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag 
fler än budgeterat. De mest efterfrågade språken var arabiska och 
somaliska.  
Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och 
andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar samt av tolkar med 
utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för andel hälso- och 
sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som 
inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att 
sjukfrånvaron ska understiga 5% är mål som ej uppfyllts.  
Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet 
uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 20 nya 
auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.  
Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. 
Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för 
ca 72 %.  
Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket 
motsvarar en personalomsättning om 18,2 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning 
jämfört med föregående år. 
 
Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner. 
Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga 
lokaler. Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam 
lokal i Trollhättan. Förbundet har omförhandlat avtalet gällande 
verksamhetssystem med befintlig leverantör pga utdragen 
upphandlingsprocess. Avtal med ny leverantör av nytt 
verksamhetssystem har tecknats. Ny tillgänglighetsanpassad webbplats 
har publicerats. Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal.  
Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen.  
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Forts § 55 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 93 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst 
Revisionsberättelse 
PM från revisorerna 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret    
 
Expedieras 
Tolkförmedling Väst 
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§ 56 Dnr 2018-000587 

Årsredovisning 2019 - Samordningsförbundet Väst   

 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs 
av styrelsen 2019-03-20. Förbundets revisorer meddelar i 
revisionsberättelsen att de bedömer att styrelsen i 
Samordningsförbundet i Väst har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer också 
att räkenskaperna i att väsentlighet är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. De bedömer även 
att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
Ekonomi Förbundet redovisar ett resultat på -0,6 mnkr. Det budgeterade 
resultatet var – 2,0 Mnkr. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst 
beror på svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i 
förtid.     
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 94 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 - Samordningsförbundet Väst 
Revisionsberättelse 
 
Protokollsanteckning 
I handläggningen av ärendet deltar endast de ledamöter som enligt 5 
kap. 48 § kommunallagen har rätt att delta i handläggningen om 
ansvarsfrihet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019.  
 
Expedieras 
Samordningsförbundet Väst 
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§ 57 Dnr 2020-000118   

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Säleby 

 
Sammanfattning av ärendet 
Området är utbyggt avseende va-ledningar. Bebyggda fastigheter är 
anslutna till kommunalt va. Viss mark inom området är osåld eller 
obebyggd och ansluts till va-ledningar i samband med byggnation. 
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska 
bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). 
 
Samråd har skett med Västvatten 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 96 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetsområde Säleby 
Karta 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för Säleby.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och förteckning för Säleby.  
 
Expedieras 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Munkedal Vatten AB 
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§ 58 Dnr 2020-000116   

Upphävande av del av verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten - Möe 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 §102 om VA-
verksamhetsområde för Möe-området. Vissa fastighetsregleringar har 
därefter genomförts som innebär att vissa fastigheter har upphört att 
existera. Beslutet om VA-verksamhetsområde bör därför justeras så att 
fastigheterna Möe 1:132 och Möe 1:135 ej längre ingår i området. 
 
Samråd har skett med Munkedal Vatten AB.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 97 
Tjänsteskrivelse 
Karta - verksamhetsområde Möe 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige upphäver beslutet om VA-verksamhetsområde 
avseende fastigheterna Möe 1:132 och Möe 1:135   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige upphäver beslutet om VA-verksamhetsområde 
avseende fastigheterna Möe 1:132 och Möe 1:135 
 
Expedieras 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Munkedal Vatten AB 
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§ 59 Dnr 2020-000146   

Arkivreglemente för Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
En myndighets arkiv består av de allmänna handlingarna från 
myndighetens verksamhet som myndigheten beslutat ska tas om hand 
för arkivering genom dokumenthanteringsplan och dokumenterar 
kommunens olika verksamheter. Den dokumentation som ska bevaras 
för framtiden levereras efter hand till slutarkivet som ansvarar för det 
långsiktiga bevarandet. 
Genom bevarandet kan allmänheten, forskare och andra myndigheter ta 
del av handlingarna. Arkivet är också en del av kulturarvet och används i 
forskningen för att skapa ny kunskap. 
Regler som styr dokumenthanteringen i offentlig verksamhet är 
Tryckfrihetsförordningen som reglerar allmänna handlingars offentlighet.  
Regler för registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets- och 
sekretesslagen, tillsammans med regler för vilka uppgifter som kan 
undantas från offentlighet. Sekretessregler kan även finnas i 
verksamhetsspecifik lagstiftning, såsom hälso- och sjukvårdslagen.  
Hur arkiven ska hanteras regleras i arkivlagen och arkivförordningen. 
Även i andra lagar finns det regler som rör dokumenthantering, till 
exempel i kommunallagen och patientdatalagen.  
 
På lokal nivå finns ett arkivreglemente beslutat av kommunfullmäktige 
den 26 november 1995 § 78 som talar om vilka regler som gäller för 
Munkedals kommuns arkivhållning. Det nya reglementet är uppdaterad 
med nu gällande laghänvisningar, språket är moderniserat och 
reglementet är anpassat att även innefatta digital hantering av arkiv.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-05-11, § 98 
Tjänsteskrivelse 
Arkivreglemente 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för 
Munkedals kommun      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för 
Munkedals kommun    
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Forts § 59 
 
Expedieras 
Förvaltningschef 
Administrativ chef 
Registraturen 
Till Arkivet 
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