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Sammanträdet kommer att webbsändas. 

På grund av pågående pandemi uppmanas 
allmänheten att följa sammanträdet på 

webben. 



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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Inkomna avsägelser 

Olof Klevestedt (M) inkom 2020-06-16 med avsägelse gällande sitt uppdrag som 

ersättare i välfärdsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Olof Klevestedt (M) från sitt uppdrag som

ersättare i välfärdsnämnden.

Robin Karlsson Dahlgren (M) inkom 2020-07-13 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Robin Karlsson Dahlgren (M) från sitt

uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- och

fritidsnämnden.

Glenn Hammarström (M) inkom 2020-09-07 med avsägelse gällande sitt uppdrag 

som ledamot i välfärdsnämnden. 

 Kommunfullmäktige har att befria Glenn Hammarström (M) från sitt uppdrag

som ledamot i välfärdsnämnden.
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§ 133 Dnr 2019-000219  

Mål och resursplan, budget 2021 plan 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger tre förslag till budget 2021, plan 2022-2023. 

 

Moderaterna och Liberalerna: 

 

Förutsättningar 2021 

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 

beräkningar av skatteintäkter görs på 10 550 invånare.  

 

Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  

Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 

uppgå till 100 %. Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens 

reinvesteringar. 

Skuldsättning - under 2021 ska överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden. 

 

Utdebitering  

Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2020. I budget 2021 föreslås den 

sänkas med 25 öre till 23,38 kr. 

 

Skatter och bidrag 

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 

och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och 

därmed också skatteunderlaget för kommunerna, trots de åtgärder som 

satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. 

Munkedal har haft möjlighet att budgetera upp invånarantalet till 10 550 

invånare som förstärker budgeten något samt en förbättrad prognos för 

LSS utjämningen. Under 2021 ökar intäkterna med totalt 17 mnkr inkl. 

de extra aviserade statsbidragen (2,4 %). 
 

Budgeterat resultat 2 % 

Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 

bidrag för budgetåren 2021. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 

på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2022-2023 kommer inte 

kommunen nå ett resultat på 2,0 % av skatter och generella bidrag. Det 

krävs minskade kostnader inom verksamheterna för att upprätthålla 

resultatnivån och för att finansiera kommande årens 

investeringssatsningar.  

 

Centrala avsättningar/prioriteringar 

Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 

förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras 

även för året.  Avsättning görs även till volymbuffeten för fler invånare. 
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Forts § 133 

 

Kommunfullmäktiges förfogande 

Kommunfullmäktiges förfogandepost avsätts 3,0 mnkr. Detta är möjligt 

då KF:s effektiviseringskrav på 6 mnkr under 2021 getts till 

Välfärdsnämnden som ett steg att uppfylla uppdraget att komma ner i 

samma kostnadsnivå som liknande kommuner under planeringsperioden.  
 

Budgetramar till nämnderna 

Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 

att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 

2021 i balans. 

 

Nämnderna får en justerad ram med en minskning totalt på -6,8 mnkr. 

Minskningen är främst justering av volymförändringar inom demografi 

samt Välfärdsnämndens uppdrag gentemot kommunfullmäktige. Totalt är 

650,5 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. pris och löneökningar samt 

kompensation för kapitalkostnader som kompenseras när förhandling 

och aktivering sker. 

 

Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2021 begär tilläggsanslag 

utökad ram om 0,8 mnkr. Begäran av tilläggsanslag föreslås att utökning 

av ram för planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift för 

offentliga toaletter finansieras inom Samhällsbyggnads egen budgetram 

med 0,1 mnkr. 

 

Överföring av anslag 

Överföring av anslag till Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr 

för projektet heltidsresan från Kommunstyrelsen. 

 

Investeringar 

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 

2021 uppgår till 155 mnkr. Av de 155 mnkr klassas 73,5 mnkr som 

reinvestering. Planåren 2022 är investeringsvolymen 166,2 mnkr och år 

2023 232,1 mnkr. 

 

De största investeringarna under 2021 finns inom fastigheter vilka är: 

  

Anpassning av Allégårdens äldreboende påbörjas med 5 mnkr per år och 

kommer ske under fyra år. 

Utvecklingscentrum Munkedal renovering och lokalanpassning årligen 

med 4 mnkr. 

Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 15 mnkr (totalt investeringsutgift 18 

mnkr) klart år 2021. 

Ny skola för ÅK 4–6 på Kungsmarksområdet, 25 mnkr (total 

investeringsutgift 147 mnkr) klart år 2023. 

Hedekas skola där skolområde renoveras /moderniseras och är en del i 

ett större projekt tillsammans med nyinvestering som gäller att 

samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom samma fastighet (total 

investeringsutgift 49 mnkr) klart år 2021. 
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Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investeringsutgift 40 mnkr) klart år 

2022. 

Renovering av förskola i Dingle 5 mnkr (total investeringsutgift 17 mnkr) 

klart år 2022. 

Planerade underhåll på lilla Foss förskola som renoverar/moderniserar 

två avdelningar 10 mnkr. 

Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr. 

 

Under år 2021 kan 36,4 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat 

och avskrivningar) av de planerade 73,5 mnkr. Detta innebär en 

självfinansieringsgrad på 49 % och målet uppfylls inte under år 2021 på 

100 %. 
 

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 2021 

utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. 

 

 

Socialdemokraterna och Centerpartiet: 

• Ingen skattesänkning 

• Högre invånarantal +25 

• Resultatnivå 2,0% hela planperioden 

• Ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen genom 

omfördelning av befintliga budgetar. Utökning av en tjänst som 

avdelningschef.  

• Engångssatsningar främst inom BUN under 2021 5,6 mnkr 

• Aktivitetshus 50 mnkr 

 

Sverigedemokraterna: 

• Ingen skattesänkning 

• Minskad besparing med 1,5 mnkr för Välfärdsnämnden 

• Ny besparing på 2 mnkr för kommunstyrelsen 

• Utökning SBN 0,1 mnkr offentliga toaletter 

• Utökning Bun 0,9 mnkr till dagbarnvårdare 

• KF förfogande 7,2 Mnkr att användas till kommande 

integrationskostnader och ökat försörjningsstöd. 

• LSS boende 

• Hedekas skola 60 mnkr 

• Äldreboende Dingle projektering 2021 

.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Moderaternas och Liberalernas förslag till Mål- och resursplan (MRP) 

budget 2021 plan 2022-2023 samt bilaga till MRP. 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2021. 

Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till budget 2021.  

 

Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 

plan 2022-2023 enligt Moderaternas och Liberalernas gemensamma 

förslag innebärande bland annat: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,38 kr vilket 

innebär en sänkt skattesats med 25 öre jämfört med 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på 

650,5 mnkr för 2021.   

 

Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 

Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 

heltidsresan från Kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens 

budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare 

 

Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost 

med 3,0 mnkr.     

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 

155 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 

för investeringar under 2021 på 119 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 11,368 mnkr år 2021.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 

på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag. 

 

 

12



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 133 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 

på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 

på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag. 

 

Protokollsanteckning 

Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet, återkommer i 

kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 

Göran Nyberg (L): Bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till 

budget 2021 med ändringen att kommunfullmäktiges förfogandepost 

minskas med 2 mnkr och överförs till kommunstyrelsens förfogandepost. 

Summan reserveras för projekt inom barn- och utbildning, gärna 

fleråriga, för att förstärka arbetet med resultatförbättring i skolan. 

 

Christoffer Wallin (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 

2021 med ändringen att under investeringar för Dingle förskola lägga 15 

mnkr under 2021 och 6 mnkr under 2022. 

 

Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C):  

Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 

plan 2022-2023 enligt Socialdemokraternas och Centerpartiets 

gemensamma förslag innebärande bland annat: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,63 kr vilket 

innebär en oförändrad skattesats. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på 

657,5 mnkr för 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en omorganisation enligt 

förslaget på sidan 4 i Socialdemokraternas och Centerpartiets 

budgetförslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna de projektsatsningar som 

anges i budgetförslaget för Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och Utbildningsnämnden i 

uppdrag att genomföra barnomsorg på kvällar och helger. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 

Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 

heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens 

budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare 

 

Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost 

med 9,0 Mnkr under förutsättning att riksdagen antar regeringens 

föreslagna budget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 

161 mnkr. 

 

Samtliga investeringsprojekten redovisas i Socialdemokraternas och 

Centerpartiets budgetförslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 

för investeringar under 2021 på 124 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 11,368 mnkr år 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 

på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 

på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 

på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande, Christoffer 

Wallins (SD) yrkande och Liza Kettils (S) med fleras yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt Göran Nybergs (L) yrkande. 

 

Omröstning begärs och ordförande meddelar att Göran Nybergs (L) är 

huvudförslag. 
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Ordförande ställer proposition på om Christoffer Wallins (SD) yrkande 

eller Liza Kettils (S) med fleras yrkande ska vara motförslag till 

huvudförslaget och finner att Liza Kettils (S) med fleras yrkande är 

motförslag till huvudförslaget. 

 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 

propositionsordning för att utse motförslag till huvudförslaget: 

Ja-röst: Liza Kettil (S) med fleras yrkande. 

Nej-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande. 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Ausra Karlsson (M)  x  

Göran Nyberg (L)   x 

Christoffer Wallin (SD)  x  

Mathias Johansson (SD)  x  

Louise Skaarnes (SD)  x  

Liza Kettil (S) x   

Rolf Berg (S) x   

Jenny Jansson (S) x   

Carina Thorstensson (C) x   

Rolf Jacobsson (KD)   x 

Resultat 5 4 2 

 

 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: 5 

Nej-röster 4 

Avstår: 2 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att Liza Kettils (S) förslag är motförslag 

till huvudförslaget. 
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Huvudomröstning 

Ja-röst: Göran Nybergs (L) yrkande 

Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande. 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Jan Hognert (M) x   

Ausra Karlsson (M) x   

Göran Nyberg (L) x   

Christoffer Wallin (SD)   x 

Mathias Johansson (SD)   x 

Louise Skaarnes (SD)   x 

Liza Kettil (S)  x  

Rolf Berg (S)  x  

Jenny Jansson (S)  x  

Carina Thorstensson (C)  x  

Rolf Jacobsson (KD)   x 

Resultat 3 4 4 

 

 

Omröstningsresultat:  

Ja-röster: 3  

Nej-röster: 4 

Avstår: 4.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 

plan 2022-2023 enligt Socialdemokraternas och Centerpartiets 

gemensamma förslag innebärande bland annat: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,63 kr vilket 

innebär en oförändrad skattesats. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på 

657,5 mnkr för 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en omorganisation enligt 

förslaget på sidan 4 i Socialdemokraternas och Centerpartiets 

budgetförslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna de projektsatsningar som 

anges i budgetförslaget för Socialdemokraterna och Centerpartiet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och Utbildningsnämnden i 

uppdrag att genomföra barnomsorg på kvällar och helger. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 

Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 

heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens 

budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare 

 

Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost 

med 9,0 Mnkr under förutsättning att riksdagen antar regeringens 

föreslagna budget. 

 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 

161 mnkr. 

Samtliga investeringsprojekten redovisas i Socialdemokraternas och 

Centerpartiets budgetförslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 

för investeringar under 2021 på 124 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 11,368 mnkr år 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 

på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag. 

  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 

på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 

på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 

direktiv och förslag.  

 

Reservation 

SD-gruppen till förmån för eget yrkande. 

Göran Nyberg (L) till förmån för eget yrkande. 

 

Protokollsanteckning: 

Budgetförslagen revideras efter ändringsyrkanden och skickas till 

kommunfullmäktige.  
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SIDAN 1 

Ett Munkedal i takt med tiden 
Vi lever i en förändringarnas tid och särskilt tydligt blev detta när en pandemi kom att 
förändra livet för oss på mycket kort tid. Vår kommun Munkedal liksom övriga världen 
står inför många svåra utmaningar och prövningar. För att ta oss igenom detta krävs 
ett tydligt fokus och en stabil ledning. Socialdemokraterna och Centerpartiet tar 
ansvar för vår kommun Munkedal genom en budget med fokus på arbete, bostad och 
utveckling.  
 
Munkedals kommuns verksamhet är en viktig del 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. 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.  
 
Med en tydlig strategi för kommunens samhällsstruktur blir det lättare för alla som bor 
och verkar i Munkedals kommun att veta vart vi är på väg. Företagare behöver veta det 
för att kunna planera sina satsningar, och privatpersoner behöver det för att kunna 
planera sina liv och framtida boende. Med förutsägbarhet kommer trygghet och alla 
människor i kommunen ska känna sig just trygga. Därför måste tryggheten prioriteras 
i allt som görs i kommunen, både genom att det finns inbyggt i samhällsstrukturen, 
men också genom att ha väl fungerande kommunal service. Genom detta och en 
öppenhet mot omvärlden säkrar vi ett öppet, tillgängligt och välkomnande samhälle 
för alla människor som kommer till vår kommun Munkedal. 

 

ARBETE 

Nya situationer kräver nya lösningar och för att tydligt sätta fokus på arbete och 
företagande vill vi skapa en helt ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen. 
Arbetslivsavdelningen är ett led i att människor i Munkedals kommun ska ha ett 
arbete att gå till samt att stötta näringslivet. 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 vilket vi menar är positivt. 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. 
 
En trygg och tillgänglig barnomsorg är en förutsättning för att alla föräldrar ska kunna 
arbeta. När Munkedals kommun nu tar steget och genomför heltid som norm är det 
också viktigt att barnomsorgen följer med och finns tillgänglig även på kvällar och 
helger. 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. 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 

 

BOSTAD 

Det är viktigt att bygga för att tillgodose dagens bostadsbehov men också förutse vad 
som kommer att behövas i framtiden. Därför vill vi ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram för Munkedals kommun med fokus på både planerade 
byggnationer och framtagande av nya bostadsområden i kommunen. 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. 
Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Vi vill 
se blandade bostadsområden och fler valmöjligheter, fler hyresrätter, bra bostäder för 
äldre, klimatsmarta hus och villor likväl som radhus och flerfamiljshus. Här blir vårt 
kommunala bostadsbolag en viktig aktör för att tillgodose en mångfald av 
boendeformer i kommunen. 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.   

 

UTVECKLING  

Munkedals kommun ligger i ett expansivt område och har ett fantastiskt läge intill E6. 

Det går snabbt att ta sig till Göteborg likväl som Oslo. Vi har dessutom närheten till 

Uddevalla och Trollhättan samt hela Bohuskusten och Dalsland. Ett strategiskt läge för 

företag som vill etablera sig i vår kommun samt närhet till befintliga etableringar i 

närområdet. Vi ska ta tillvara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande 

och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag 

kan växa, utvecklas och anställa fler. För att nå ett hållbart företagsklimat krävs ett 

öppet näringsliv där alla människors erfarenheter och kompetenser tas tillvara, det 

skapar ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet. I 

detta arbete kommer arbetslivsavdelningen vara en viktig del. Utvecklingscentrum 

Munkedal är ytterligare en viktig bit i att möta framtidens behov och utmaningar. 

Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom att vara ett regionalt nav för 

kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, för entreprenörskap och innovation samt 

bidra till att individer och verksamheter utvecklas för att möta samhällets behov. Med 

färdig byggmark och möjlighet till snabba utbildningsinsatser via Utvecklingscentrum 

Munkedal, skapar vi fortsatt tillväxt och utveckling för kommunen. 

 

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 kommundel har tillgång till både skola och 
omsorg ges invånarna en kvalitativ välfärd samtidigt som det skapar arbetstillfällen i 
hela kommunen. Vårt fokus ligger på att upprätthålla god kvalitet i verksamheten och 
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SIDAN 3 

att ha en budget i balans genom effektiviseringar som i minsta möjliga mån drabbar 
verksamhetens innehåll. 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! 

 

1 november 2019 nådde Munkedal 10 541 invånare. Befolkningsprognoserna från 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statistiska centralbyrån (SCB) visar på en 

fortsatt ökning av kommunens befolkning. I augusti 2020 nådde vi 10 571 invånare. 

Med den utvecklingen anser vi att 10 575 invånare är ett troligt antagande för 1 

november 2021. 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. Därför är 

det av stor vikt att byggnationen av förskolan i Dingle kommer igång, att 

upprustningen av skolan i Hedekas sker och att vi bygger den nya skolan i Munkedal 

stor nog att räcka även för framtida behov. Genom att stå redo med omsorgsplatser, 

förskolor, bostäder och utbildning fortsätter Munkedal att vara en attraktiv 

arbetsgivare och en attraktiv boendekommun. 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.  

 

Befolkning Munkedals kommun, utfall 2020 aug 10 571 invånare 
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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. Även om nämnden idag har ett stort underskott och behöver 

komma tillrätta med sin ekonomi, måste effektivitetsåtgärder göras på ett genomtänkt 

och skonsamt sätt, som dessutom håller för framtiden.  

 

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 liknande, uppstår 

möjligheten att snabbt kunna erbjuda våra medborgare tillgänglighetsanpassade 

bostäder med närhet till andra äldre, samhällsservice och hemtjänst. Det är det viktigt 

att Munkedals kommun har förmåga att ställa om och erbjuda den typ av boende som 

våra invånare önskar och behöver. 

 

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. Under nästkommande år är stora utbildningssatsningar planerade för att 
personalen ska få utbildning i ett nytt dokumentationssystem samt inom arbetssättet 
IBIC- individens behov i centrum. Detta motsvarar många arbetstimmar och därmed 
en hög kostnad. Genom en budgeterad utbildningssatsning slipper verksamheterna 
spara för att kunna täcka hela denna kostnad själva. För att rusta verksamheterna 
ytterligare både för det löpande vikariebehovet under hela året samt inför 
sommarsemestern budgeteras också för ett utökat introduktionsprogram för vikarier 
inom vård- och omsorgsverksamheterna, med fokus på de som har minst tidigare 
erfarenhet och kunskap inom området. 

 

Munkedals kommun har sedan tidigare ett framgångsrikt arbetssätt för att sänka 
kostnaderna inom välfärdsnämnden. Detta arbetssätt har bestått av strategiska 
satsningar på kommunala hemmaplanslösningar inom bland annat LSS och 
familjehem. Ett vinnande koncept och ett arbetssätt som nämnden ska fortsätta med. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
 

 
 

Det har nu gått drygt ett år sedan Moderater och 
Liberaler tillträdde som minoritetsstyre i Munkedals 
kommun. Under 2019 har många beslut tagits. Många i 
enighet, många i majoritet tillsammans med opposition, 
andra i majoritet med Sverigedemokrater. Men, vi har 
även förlorat omröstningar där oppositionen bildat 
majoritet med Sverigedemokraterna.  
 
Förra årets ekonomiska resultat var gott med ett 
överskott på 28 miljoner kronor. En god kommunal 
ekonomi är nödvändig, då vi står inför en mycket osäker 
framtid på grund av Covid-19. 

 
Viruset har, och kommer att förändra vår framtid, det 
påverkar oss alla. Vi vet idag inte i vilken utsträckning 
vårt näringsliv, som är grunden till våra skatteintäkter, 
kommer att påverkas. En sämre sysselsättning leder till 
mindre skatteintäkter och en arbetslöshet där vi kan få 
en ökad börda gällande försörjningsstöd med mera. 
  
Vi vet i dagsläget heller inte under hur lång tid vi kommer 
att fortsätta påverkas och beröras av viruset. Hur 
påverkar restriktionerna i vår skola, vår barnomsorg, vår 

äldreomsorg och andra verksamheter oss på längre sikt? 
Vi går i skrivande stund en väldigt oviss framtid till 
mötes. 
 
Samtidigt står vi inför stort behov av lokaler för 
barnomsorg och skola. På sikt också inom äldreomsorg.  
 
 

 
 

 
 
 
 
Det är nu än viktigare att vi noga analyserar de fördelar 
som både anpassning av befintliga lokaler och 
nybyggnation kan erbjuda. 
 
Under mandatperioden har vi som mål att sänka skatten 
i nivå med jämförbara kommuner – vi tar nu ett första 
steg 2021 och föreslår en sänkning av skatten med 25 
öre. Detta kan klaras utan att vi behöver ge avkall på ett 

positivt resultat för kommunen 2021. Kommunens 
ekonomiska förutsättningar kommande år får visa på när 
vi kan ta nästa steg. 
 
I nuläget ligger det dagliga fokuset på att hantera 
pågående kris kring Covid-19viruset. Vi har haft en 
påfrestande tid under våren 2020 – och vi vet ännu inte 
när vi kan börja återgå till en mer normal vardag. 
 
Jag vet dock att våra förvaltningar och verksamheter har 
utfört, och kommer fortsätta att utföra ett dedikerat och 
krävande arbete i kampen mot Covid-19.  

 
Jag vill även i detta forum passa på att rikta ett varmt 
och helhjärtat tack. 
 
Slutligen, som en återkommande uppmaning till oss alla 
i nuläget;  
 
Håll i – håll ut – håll avstånd! 
 

Jan Hognert 

Kommunstyrelsens ordförande  
Programförklaring M och L  

✓ Ledorden inför perioden 2019 ‐ 2022 i all kommunal 

verksamhet, samt i politiska beslut, skall vara 
delaktighet, inkludering, miljöhänsyn, respekt och 
samarbete. 
 

Ekonomi 
✓ I Munkedals kommun skall god ekonomisk 

hushållning följas. Alla beslut skall ha en risk och 
konsekvensanalys som innefattar även den 
ekonomiska risken, nämndernas rambudget skall 

hållas, resultatmål skall vara 2 procent. Vårt mål 
under mandatperioden är att skattenivån i Munkedals 
kommun skall vara i nivå med jämförbara kommuner 
i vårt närområde. 

 

Välfärd  

✓ Utveckla digitala lösningar 
✓ Möjliggöra intraprenad och entreprenad enligt LOV 
✓ Fortsätta arbetet med en mer effektiv verksamhet 
✓ Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar inom 

individ och familjeomsorg 
✓ Utveckla ett demenscentrum 
✓ Hitta integreringsstrategier på alla plan 
✓ Genomför integrationsåtgärder i alla verksamheter 
✓ Revidera äldreomsorgsplanen 
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✓ Förbättra tillgängligheten i alla kommunala 
verksamheter 

 

Skola 
✓ Utveckla digitala lösningar och verktyg 
✓ Stärka elevhälsan 
✓ Fortsatt satsning på likvärdig skola med förbättrade 

resultat 
✓ Ge särskola och barn med speciella behov 

kvalificerad personal och anpassade verktyg och 
✓ hjälpmedel 
✓ Anställ nya personalkategorier som kan komplettera 

lärarna i deras arbete 
✓ Öka personaltätheten inom skola och barnomsorg 
✓ Öka samarbetet mellan skola och kulturskolan 
 

Förening och kultur 
✓ Fortsätt dialog med föreningarna i ett föreningsråd 
✓ Fortsätta utvecklingen av kulturskolan 
✓ Upprätta en kulturplan 
✓ Stimulera kultur skall för alla 
✓ Samarbeta genom IOP; Ideell och Offentligt 

Partnerskap 
 

Miljö och hållbarhet 
✓ Arbeta för att ta bort farlig plast och farliga 

kemikalier i alla verksamheter 
✓ Hållbarhetsarbete i alla verksamheter, släng inte‐

återvinn 

 
 

 

✓ Jordbruksmarken skall prioriteras för de gröna 
näringarna 

✓ Samarbeta med de gröna näringarna 
✓ Arbeta för ökad användning av förnybar energi i 

kommunen 
 
Personal 
✓ Tillse att all personal får möjlighet till 

kompetensutveckling 
✓ Arbeta förebyggande för god personalhälsa 
✓ Kommunen skall ha ett långsiktigt arbete för 

inkludering, bra arbetsmiljö, delaktighet 
✓ Frigöra personalresurser inom bristyrken genom rätt 

administrativt stöd. 
 

Bo och verka i kommunen 
✓ Vara positiv till etablering och byggande av hyres 

och bostadsrätter 
✓ Arbeta för bättre mobil‐ och bredbandstäckning i 

hela kommunen. 

✓ Ta fram möjlig mark för byggande och 
företagsetableringar 

✓ Förstärk och utveckla näringslivsrådet 
✓ Skapa förutsättningar för korta beslutsvägar och 

snabba kontakter 
✓ Digitalisera bygglovshanteringen ”Bygglov över disk” 
✓ Telefon och internettäckning i hela kommunen 
✓ Arbeta för utveckling av Bohusbanan 
✓ Förstärk samverkan mellan skola och näringsliv 
 

 

     

 
                        Fotograf: Jessica Mattsson Örekilsälven.         
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Organisation 
Politisk organisation Munkedals kommun 
 
Organisationen ska utgöras av följande politiska organ; 

• Kommunfullmäktige  
• Kommunstyrelse 
• Välfärdsnämnd 
• Kultur- och fritidsnämnd 
• Barn- och utbildningsnämnd 
• Samhällsbyggnadsnämnd 
• Jävsnämnd 
• Valnämnd 

 

Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver 
detta finns två parlamentariskt utsedda beredningar, 
beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog. 
 
Nedan beskrivs Munkedals kommunkoncern. En stor del 
av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala 
bolag (Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, 
Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 med 
flera AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 
Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och 
Dinglegården och Räddningstjänsteförbundet Mitt 

Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämndsform och 
IT- och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform 
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun (SML).  
 
Förvaltningsorganisation 
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra 
förvaltningar som var för sig speglar den politiska 
organisationen.  
 

 
  

Kommunstyrelsens förvaltning (Ksf) där 
kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman 
tillika chef för förvaltningscheferna och biträder 
Kommunstyrelsen i att leda kommunkoncernen mot 
politisk vision och målbild samt att utöva dess 
uppsiktsplikt över nämnder och bolag. 

Kommundirektören är tillika förvaltningschef för 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Välfärdsförvaltningen (Vff) där förvaltningen ska stödja 
Välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och 
omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och 
särskild service.  Förvaltningen leds av förvaltningschef. 
Under förvaltningschef finns idag tre avdelningschefer för 
respektive verksamhet. 
 
Barn- och utbildnings samt fritids- och 
kulturförvaltningen (Bukf), där förvaltningen ska stödja 

Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och 
utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kultur- 
och fritidsområdet. Förvaltningen leds av 
förvaltningschef. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf), där förvaltningen 
ska stödja samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att 
ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom plan- 
och byggområdet. Förvaltningen leds av 
förvaltningschef.  
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Vår vision 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för 
Munkedals kommun. Munkedal – mer av livet. En 
hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!  

Mål för god ekonomisk 
hushållning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
programförklaring. Med detta som grund beslutar 
Kommunfullmäktige om inriktningsmål för verksamhet 
och finans. De finansiella målen fastställs i riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning. Verksamhetens 
inriktningsmål fastställs inför varje ny planeringsperiod 
och beslutas i budgeten. 
 
Ekonomisk hushållning kan definieras som att hushålla i 
tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot 

verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens 
behov nu och mot verksamhetens behov på längre sikt. 
Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får 
in innebär det att det blir kommande år, eller kommande 
generationer som måste betala för denna 
överkonsumtion.  
 

Begreppet har både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Kravet på god ekonomisk 
hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska 
ha förutsättningar för att klara av befolkningens behov 
både nu och i framtiden.  Målen ska följas upp i 
årsredovisningen och i delårsbokslut. Avstämning av 
dessa mål ska genomföras inför den årliga 
budgetprocessen och uppföljning/analys ske i bokslut 
samt vid planeringsperiodens slut. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att Munkedals kommun 

har god ekonomisk hushållning.  

Fullmäktiges inriktningsmål för 

verksamheten 
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningsmål 
för verksamheten för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas 
verksamhetsmål. Varje nämnd ska fördela resurser samt 
föreslå verksamhetsmål inom de ekonomiska ramarna.  
 
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 

 
 
 
 
 

 

Nämndernas verksamhetsmål och 

indikatorer 
Nämnderna har tagit fram verksamhetsmål utifrån 
Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Till varje mål 
kopplas ett antal mått. Under hösten kommer 
verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till 
verksamhetsplaner som nämnderna antar i december.  

Fullmäktiges finansiella inriktningsmål  
De finansiella inriktningsmålen ses över vart fjärde år i 
samband med val. Kommunfullmäktige antog 2018-11-
29 §111 de gällande målen för planperioden 2020–2023 
som finns i kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.  
 

1. Resultatmål- Det genomsnittliga resultatet under 
planperioden, i förhållande till skatter och bidrag, 
ska lägst uppgå till 2 %. 
 

2. Investeringsmål - Självfinansieringsgraden av 
reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i 
genomsnitt under planperioden. 

 
3. Skuldsättning - Överskott och intäkter av 

engångskaraktär ska i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad. 

Årets finansiella resultatmål  
Utifrån Kommunfullmäktige antagna 
planeringsförutsättningar och de finansiella 
inriktningsmålen har finansiella resultatmål tagits fram 
för Budget 2021.  
 

1. Årets resultat - skall uppgå till minst 2 % av 
skatteintäkter och bidrag (14,4 mnkr) 
 

2. Investeringsmål - självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar ska minst uppgå 100 %* 

 

3. Skuldsättning - under 2021 ska överskott och 
intäkter av engångskaraktär ska användas till  

     att amortera på låneskulden. 
 
*Det långsiktiga målet är att egenfinansiera 
kommunens reinvesteringar. 
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Omvärldsanalys 
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden 
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga 
omvärldsfaktorer.  

 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningar 
av den svenska konjunkturen och dess effekter på 
kommunernas ekonomi. I mitten av februari beskrev SKR 
konjunkturläget enligt följande: ”Bedömningen är att 
Sverige når lågkonjunktur mot 

slutet av 2020. Men någon djupare svacka tycks ännu 
avlägsen och den förutsedda lågkonjunkturen kan 
beskrivas som ”mild”. Den svagare konjunkturen 
förväntas addera till de strukturella utmaningar som 
underliggande präglar ekonomin för kommuner och 
regioner, inte minst kommande år. Samtidigt är de 
starka svenska offentliga finanserna betryggande: 
utrymmet för att stimulera konjunkturen genom 
finanspolitik finns. Att stärka kommunsektorns inkomster 
genom statsbidrag, för att hålla konsumtion och 
investeringar uppe i en konjunktursvacka, är sannolikt en 
av de mest effektiva stimulansåtgärderna nu när den 

penningpolitiska arsenalen är begränsad.” 
I övrigt finns det globala utmaningar med bland annat 
handelskrig, ökad protektionism och ett förvärrat 
säkerhetsläge mellan USA, Iran och Nordkorea. 
De utmaningar som kommunerna främst har att hantera 
handlar om: 
 
- Demografisk utmaning med fler äldre och yngre 
invånare 
- Ökat försörjningsstöd, när fler flyktingar går ur 
etableringsfasen till en svagare arbetsmarknad 

- Kompetensförsörjning 
- En lägre ökningstakt av skatteunderlaget, till följd av 
annalkande lågkonjunktur i Sverige 
- Stort investeringsbehov samtidigt som det finns ett 
behov av att utöka verksamheten. 
För att klara dessa utmaningar beslutades om utökade 
statsbidrag på totalt 7,5 miljarder kronor att fördelas 
mellan kommuner (70 procent) och regioner (30 
procent). Tack vare starka statsfinanser skulle denna 
nedgång i ekonomin hanteras och negativa effekter på 
välfärden skulle mildras. 
 

I mars kom Covid-19 pandemin som förändrade alla 
förutsättningar för vår ekonomi och sätt att leva. Det 
gäller både globalt i världen och i Sverige. Alla 
bedömningar som görs är nu mycket osäkra och allt 
beror på hur pandemin utvecklas i Sverige och i världen. 
SKR släppte en ny rapport i mitten av mars med en 
bedömning av skatteunderlagets utveckling i förhållande 
till effekter av pandemin. SKR bedömer att det 
kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka 
betydligt svagare än tidigare beräknat. 
Prognososäkerheten är uppenbarligen mycket hög i 

nuläget, men allt talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer 
att drabbas hårt av viruset. 
 
SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent för 
skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en 
betydande nedrevidering (nästan en procentenhet) 
jämfört med den prognos som SKR publicerade i februari.  
 

 
 
 
Då beräknades det kommunala skatteunderlaget i år bli 
2,4 procent högre än 2019. 
Svårigheterna att bedöma hur ekonomin nu påverkas av 

viruset har i hög grad att göra med det faktum att 
ekonomisk statistik rapporteras med fördröjning. 
Efterfrågan har på kort tid dämpats oerhört kraftigt i 
vissa branscher, som en följd av nedstängningar och 
karantän som samhällen/länder nyligen försatts i, det vet 
vi. Men hur brant fall det rör sig om, liksom hur stora och 
snabba spridningseffekter det blir för de delar av 
ekonomin som inte är primärt drabbade, är i nuläget 
svårbedömt. Vad kommande veckor och månader för 
med sig, när det gäller smittspridningen liksom när det 
gäller olika typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är 
uppenbarligen osäkert. Vart den senaste tidens turbulens 

på finansmarknaderna ska ta vägen är dessutom oklart, 
men inverkan på realekonomin kan i förlängningen bli 
mycket stor. Likaså är det osäkert vilka positiva effekter 
som kan förväntas av de olika typer av krisåtgärder som 
nu sjösätts i Sverige och globalt för att stötta 
finansmarknaden och realekonomin. 
 
Indikationen för skatteunderlaget grundar sig i 
scenarioanalys för produktion och sysselsättning. 
Tänkbara förlopp har konstruerats utifrån historiska 
episoder av snabb konjunkturnedgång. Det finns därmed 
”ingen prognos” i egentlig mening. Därför publicerar SKR 

inte några nyckeltal för samhällsekonomin. En 
utgångspunkt för beräkningarna har varit att såväl USA 
som Europa går in i recession under första halvåret 2020. 
Bedömningen är också att BNP i Sverige kommer att 
minska under året. SKR tror och hoppas att de 
krisåtgärder som aviserats kommer att kunna dämpa 
fallet i sysselsättningen, liksom dämpa försvagningen av 
löneinkomsterna. Inte desto mindre ser vi det som 
oundvikligt att sysselsättningen kommer att minska i år 
och att denna minskning blir skarpare än vad vi 
beräknade i föregående prognos. 

 
Allt detta innebär att skatteunderlaget minskar för 
Munkedals kommun. Tappet kan bli värre kommande år 
beroende på hur snabbt samhällsekonomin kan startas 
upp igen efter Covid-19 pandemin. I regeringens 
vårbudget visar prognoser för samhällsekonomin på en 
kraftig nedgång under 2020, men som följs av en 
uppgång kommande år. Från 2023 ska ekonomin i stort 
ha återhämtat den nedgång som sker 2020. 
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Planeringsförutsättningar  

 

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 
 

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  
 

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 fullmäktiges 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 
Ekonomiska månadsavstämningar sker februari och 
oktober. Två delårsbokslut genomförs dels efter april och 
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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Framtid 
Förvaltningen måste analysera hur pandemin och alla åtgärder som nu vidtas kommer att påverka barnen och 
elevernas resultat men även deras mående. Hur länge kommer pandemin att påverka världen och vår kommun? 
Ekonomiska konsekvenser som kan komma att påverka framtida resurstilldelning och byggprojekt. Även om 
regeringen nu skjuter till medel för att utveckla kommunens vuxenutbildning så är det avhängt de eventuella 
restriktioner som är kopplade till Covid-19. Praktiska utbildningar är svåra att genomföra på distans och det är 
problematiskt att rekrytera personal som är hänvisad till exempelvis vården. Utbildning är en viktig väg att gå för 
att reda ut krisen och det är viktigt att kommunen är med på det tåget.   
 
En ny ledningsstruktur inom avdelning skola kommer att träda i kraft. Det kommer arbetas konsekvent utefter den 
strategiska planen. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och kommer att implementeras i Hypergene.  
 
De pågående och kommande renoveringarna av skolorna kommer att förbättra lärmiljöerna både inomhus och 

utomhus. Nya skolan åk 4-6 inklusive särskola och flex-grupp ska stå klar 2023. Byggnation av nya flexibla 
förskolor i Dingle och på Brudås kommer att genomföras under perioden. Dåliga lokaler ersätts och 
förutsättningarna för mindre barngrupper skapas. 
  
Förvaltningen ser ekonomiska utmaningar utifrån att resursfördelningen ska räcka till alla enheter samtidigt som 
högre måluppfyllelse och likvärdighet ska uppnås. Svårigheter att rekrytera behörig personal inom både förskolor, 
skolor och fritidshem kommer att påverka förvaltningen i många år framöver. 
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Verksamhetsförändringar och åtgärder 
De verksamhetsförändringar som man väljer att budgetera upp inför 2021 avser;  
Nytt verksamhetssystem    0,8 mnkr 
Utöka 1,0 åa enhetschef    0,8 mnkr 

Utöka MAS till 50 %    0,3 mnkr 
Utöka Hemsjukvårdens - statsbidrag försvinner  0,5 mnkr 
Utökning handledare AME 2,0 åa för förändrat arbetssätt  1,0 mnkr 
Utökning beroendestöd 1,0 åa - hemmaplanlösning  0,6 mnkr. 
Summa     3,9 mnkr  Återkommer i september om beslut 
 

 
För att finansiera förändringarna inom ram samt effektiviseringskravet på 6 mnkr är att förslaget att  
 

Avveckla resterande antalet boendeplatser på Ekebacken  
innebär en minskning med 16 särskilda boendeplatser  -8,3 mnkr  
Hemtjänstens resursbudget- resursfördelning  -1,5 mnkr 
Summa     -9,8 mnkr  Återkommer i september om beslut 
 
Ytterligare alternativ till besparingsåtgärder utöver nedläggning av Ekebacken redovisades 2020-06-15 på 8,2 
mnkr var;  
 
Avveckling bemanningsenhet    -1,5 mnkr Bereda vidare till decembermöte 
Omorganisation av matlagning i hemtjänsten  -1,8 mnkr  Bereda vidare till decembermöte 

Sänkning av HSL tid    -2,3 mnkr  Bereda vidare till decembermöte 
Hemtagning av LSS    -1,8 mnkr  Återkommer i september om beslut 
Avveckling träffpunkten    -0,5 mnkr  Återkommer i september om beslut 
Indragning kurator 0,4 åa    -0,3 mnkr  Beslutades ej genomföras 
Summa    -8,2 mnkr 
 
Totalt redovisar 18 mnkr i besparingsåtgärder och utökningar med 3,9 mnkr. Om alla åtgärder genomförs kan 8,2 
avsättas som förfogandepost inom nämnden. Mer detaljerad beskrivning finns i nämndens budgethandling. 
 

Resursfördelning hemtjänst 
Utgångspunkten för resursfördelningen från kommunfullmäktige är tilldelning utifrån föregående års verkställda tid, 
nyttjandegrad och pris per hemtjänsttagare som utgår från kommunens prissättning för LOV (Lagen Om Valfrihet) 
och kopplas till demografiprognos 65+ som beställs från SCB.  
Nyttjandegraden i resursfördelningen inför 2021 höjs till 7,6% från 7,2 % 2020, anledning är att det är fler personer 
som nyttjar hemtjänst enligt utfall 2019. Nämnden får ersättning för fler brukare inom hemtjänst 2021. Snitttiden 
timmar/månad justeras inför 2021 till 36 h/månad. Munkedal börjar närma sig snitttiden jämfört med liknande 

kommuner där beviljade snitttiden är 27 h/mån. Nämndens resursfördelning för hemtjänst minskas med -1,5 mnkr 
år 2021. Ambitionen är att under 2022 minska snitttiden av verkställda timmar ytterligare ner till 34 h/mån. 
 

Investeringsbudget 
 

Förslag till investeringsbudget redovisas totalt för kommunen på sid 18. Förslaget på investeringsbudget 2021 på 
1,3 mnkr avser främst inventarier till boenden och Allégårdens renovering. 
 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
 

Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. 
Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 

• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 

Nämnden ska besluta om verksamhetsmål och mått år 2021. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 
Förslaget innebär totalt fyra verksamhetsmål med mått. Varje inriktningsmål har ett verksamhetsmål och mått 
föreslagits. Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen tar på sig för att uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
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Bilaga till MRP budget 2021 

Beskrivning av investeringar per projekt. Totalt investeringsram år 
2021 är 155 000 tkr. 
 
Kommunstyrelsen 3 250 tkr 
 

• Projekt 1082 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.  
 
• Projekt 1005 Beslutsstöd uppföljningssystem (50 tkr):  
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene.  
 
• Projekt 1315 Nytt ekonomisystem/fakturahanteringssystem (1500 tkr): 
Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som 
investeringar. Investeringen beräknas starta 2020 och avslutas 2021.  
 

• Projekt 1306 Förändrad dokumenthantering (250 tkr):  
Projektet avser fortsatt digitalisering av administrativa processer och införande av e-arkiv.  
 
• Projekt 1001 Digitalisering (1 000 tkr): 
Projektet avser införande av e-tjänster inom olika områden av administration. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 143 750 mnkr 
 

Gata mark reinvestering 3 800 tkr 
 
o Projekt 1047 Beläggning o broarbete (800 tkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar. 
 
o Projekt 1140 Åtgärder gatubelysning (500 tkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna. 
 
o Projekt 1273 Samhällsförebyggande åtgärder (500 tkr):  

Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka  
bidrag. 
 
o Projekt 1270 Broar Bruksvägen/Älven (2 000 tkr):  
Bron är en av de 12 broar kommunen ansvarar för. Bron är i dåligt skick. 
 

Gata mark nyinvestering 10 300 tkr 
 
o Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv (1 000 tkr) 
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark, strategiska fastigheter etc. Årlig investeringsbudget. 
 
o Projekt 1212 Utbyggnad bostad/industriområde (300 tkr) 
Medel för mindre åtgärder. Årlig investeringsbudget. 
 

 
o Projekt 1296 Exploatering Gläborg industriområde (2 000 tkr) 
Utbyggnad av väg mm för del av området. 
 
o Projekt  Exploatering Smedbergs industriområde (2 000 tkr) 
Utbyggnad av väg för att kunna stycka flera industritomter. 
 
o Projekt Exploatering tomter Korpås ( 1 000 tkr): 
Utbyggnad av bostadsområde, vilket löper under två år 2021-2022 totalt 2 000 tkr.  
 
o Projekt Exploatering bostäder Bergsäter (3 000 tkr): 
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Detaljplanen möjliggör framtagandet av 22 byggrätter i ett bra läge nära centrum och 

kommunikationsleden E6. Totalt 4 000 tkr under 2020-2021. Va anslutning tomter Bergsäter tillkommer 
år 2022 med 4 600 tkr. Tomtpriser fastställs senare. 
 
o Projekt GC Saltkällan (500 tkr): 
Gång- och cykelvägen genom Saltkällan bör förlängas till badplatsen för att förbättra trafiksäkerheten. 
Anläggs i samverkan med Trafikverket.  
 
o Projekt 1147 utbyggnad infrastruktur elbilar (500 tkr): 
El laddningsstationer byggs ut för kommunala tjänstebilar och statsbidrag söks för åtgärderna.  
 

Fastighet reinvestering 60 700 tkr 
 

o Projekt 1204 Ombyggnad kommunala fastigheter (800 tkr):  

Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov. Årlig investeringsbudget. 
 
o Projekt 1144 Beläggning kommunala fastigheter (3 000 tkr): 
Stora asfaltytor på Utvecklingscentrum är i dåligt skick och behöver ersättas eller lagas. Totalt 
investeringsbehov 6 000 tkr under 2020-2021. Omfört från gata och mark. 
 
o Projekt 1142 Handikappanpassning (100 tkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder. Årlig investeringsbudget. 
 
o Projekt 1169 Säkerhetshöjande åtgärder (800 tkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler. Årlig 

investeringsbudget. 
 
o Projekt 1256 Energiåtgärder (1 000 tkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter. Årlig investeringsbudget. 
 
o Projekt 1092 Utvecklingscentrum Munkedal (4 000 tkr): 
Lokalanpassningar och renoveringar kommer att behöva göras årligen för såväl kommunala verksamheter 
som externa hyresgäster.  
 
o Projekt 1103 Anpassning äldreboende Allé (5 000 tkr): 
Total investering 20 000 tkr för 2021–2024. Renovering av befintliga avdelningar.  
 

o Projekt 1113 Hedekas reinvestering (30 000 tkr):  
Total investering 30 500 tkr för 2020 och 2021. Renovering och modernisering av Hedekas skolområde. 
Detta är en del i ett större projekt, tillsammans med Hedekas nyinvestering nedan, som gäller att 
samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom samma fastighet.  
 

o Projekt planerat underhåll Lilla Foss förskola (10 000 tkr):  
Renovering och modernisering av två avdelningar på förskola.  

 
o Projekt planerat underhåll brandstation Hedekas (1 000 tkr):  
Upprustning av brandstation.  
 

Fastighet nyinvestering 70 000 tkr 

 
o Projekt 1105 Äldreboende särskilda boendeplatser (1 000 tkr):  
Projektering, total investering 202 000 tkr för åren 2021–2025. 
 

o Projekt 1125 Dingle förskola nyinvestering (5 000 tkr):  
Projektering, total investering 38 000 tkr för åren 2021 2022. 
Förslag Renovering 5 000+12 000=17 000 tkr 2021-2022 förslag från M och L. 
 

o Projekt 1132 Hedekas nyinvestering (19 000 tkr):  
Total investering 19 500 tkr för 2020 och 2021. Nyinvestering av Hedekas skolområde. Detta är en del i 
ett större projekt, tillsammans med Hedekas reinvestering ovan, som gäller att samlokalisera förskola och 
skola i Hedekas inom samma fastighet.  
 

o Projekt 1129 Kungsmarksskolan bollhall (15 000 tkr): Nytt förslag 
Totalt investering på 18 000 tkr under 2020-2021. Då projektet i dagsläget är lite försenat förväntas endast 
3 000 tkr användas under 2020 och resterande 15 000 tkr läggs i budget 2021. Förslag L och M.  

 

o Projekt 1128 Kungsmarksskolan skola 4-6 (25 000 tkr):  
Totalt investering på 147 000 tkr under 2020-2023. Ny skola för årskurserna 4-6. Förslaget innehåller viss 
marginal för kommande befolkningsökning. I budget 2020 förväntades projektet stå färdigt under 2022 
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men en viss tidsförskjutning har signalerats från barn- och utbildning varpå projektet fördelas även inom 

2023. 
 
o Projekt Brudås förskola nyinvestering (10 000 tkr):  
Totalt investering på 40 000 tkr under 2021-2022.  
 
 

Städ 200 tkr 
 

o Projekt 1316 Städ allmänt (200 tkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.  
Årlig investeringsbudget.  
 

Kost 800 tkr 
 

o Projekt 1313 Kommunala kök och inventarier matsalar (800 tkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. Bord och stolar i skolmatsalarna behöver förnyas.  Årlig 
investeringsbudget. 
 

Park & Skog 750 tkr 
 

o Projekt 1233 Div bad,lek /handikappsåtgärder badplats (450 tkr): 
Åtgärder vid badplatser. Utökat belopp under 2021-2022 i och med pågående motion om tillgänglighet för 

badplatser i kommunen.  
 

o Projekt 1048 Byte redskap/fordon (300 tkr):  
Löpande inköp av redskap. Årlig investeringsbudget. 
 

Plan och Bygg 1 200 tkr 
 

o Projekt 1178 Detaljplaner (1 200 tkr):  

Detaljplaner för kommunala fastigheter. Årlig investeringsbudget. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 1 400 tkr 
 

o Projekt 2201 Kunskapens Hus 500 tkr 
Arbetsmaskiner och redskap till nystartad vuxenutbildning. 
 

o Projekt 2211 Inventarier till BoU 900 tkr 
Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 1 305 tkr 
 

o 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 2258 Kulturskolan 75 tkr: 
Investering av musikinstrument och inventarier till Kulturskolan.  
 

• Projekt 2205 Inventarier KoF 130 tkr: 
Investeringen avser möbler och inventarier för bibliotek och fritidsverksamhet. 

 

• Projekt 1129 Nybyggnation bollhall 1 000 tkr: 

Investering avser inventarier till nybyggnation av bollhall. Förvaltningen reserverar sig för summans 
storlek. 
 

Välfärdsnämnden 1 300 tkr 
• Projekt 2308 Arbetstekniska hjälpmedel (150 tkr): 
Avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 

• Projekt 2333 Gemensamma inventarier inom Äo, Stöd och IFO (950 tkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden, stödverksamheterna och till IFO 
verksamheterna. I plan 2021–2024 ligger renovering av Allégården och i nämndens investeringsbudget 
ingår budget för möbler och övriga inventarier för 500 tkr/år.  I plan 2023 ingår inventarier för ett nytt 

LSS boende på 2 000 tkr.  
 

• Projekt 2335 Larm (100 tkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 

• Projekt 2336 Inventarier MuSoLy Combine (100 tkr):  
Utveckling och implementering av system. 
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    Budget 2021 plan 22,23   
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Sverigedemokraternas budgetförslag för 2021   

  

Genom sitt geografiska läge och närhet till en vacker omgivning är 
Munkedals kommun det självklara valet för dem som vill bo och verka i Norra 
Bohuslän. Kommunen erbjuder saltstänkta bad om sommaren och har goda 
förbindelser till många orter både och syd, väst och nord. Munkedal är en 
naturlig knytpunkt.    

Vår ambition med kommunen är att den ska präglas av trivsel, god service, goda 
kommunikationer, tillgång till arbetstillfällen och valfrihet.   

Munkedal ska vara en trygg och attraktiv kommun att bo i. Människor har rätt 
att känna sig trygga och kunna vistas utomhus oavsett plats eller tidpunkt.   

För att erbjuda valfrihet, där den enskilde själv bestämmer i så stor 
utsträckning som möjligt över sin egen och sin familjs vardag, krävs 
alternativ och förutsättningar för att själv styra sin ekonomi.   

Grunden för ett fungerande samhälle är att alla som kan bidrar till det 
efter förmåga. Med rättigheter kommer också skyldigheter.   

Kommunens skatteuttag skall strävas efter att sänkas så lågt att det lämnar 
så stort utrymme som möjligt för den enskildes val att köpa sina tjänster. De 
tjänster som kommunen ska utföra, ska präglas av god service, adekvat 
uppföljning och hög kvalitet.   

Vi anser att skatteuttaget ska stå i paritet med den välfärd som 
kommunen erbjuder sina medborgare.   
I vårt budgetförslag gör vi många investeringar och har vi har tvingas ta hänsyn 
till Covid-19 situationen 2020. Den har gett osäkerhet på skatteutvecklingen för 
2021.   
I detta budgetförslag ligger därför inget förslag på 
skattesänkning.  Det är vår största ambition att genomföra 
en sådan senast 2022.  
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Barn och Utbildning   

Vi värnar små enheter och motsätter oss som regel centralisering av skolenheter. 
Skolor får aldrig användas som budgetregulatorer för att lösa kortsiktiga 
finansieringar. Därför strävar vi efter att våra skolor ska kvarstå och vi bygger inte 
ut kungsmark överdimensionerat. En alltför överdimensionerad utbyggnad på 
kungsmarken riskerar att framtida politiker centraliserar. Den risken avvärjer vi 
med vårt budgetförslag. Utbyggnaden ska endast ske för behovet i Munkedals 
tätort. Däremot kan den byggas så att den lätt kan kompletteras vid behov.   
I vårt förslag läggs inte bruksskolan ner helt utan där kvarstår f-3 
klasserna.   Vi bygger ut förskolan i Dingle med byggstart 2021.    
  

Stor uppmärksamhet har blivit av beslut taget i Barn- och utbildningsnämnden 
angående att lägga ner dagbarnvårdsverksamheten på Sagoslottet. Vi förstår oron 
och vi har kvar verksamheten i vårt budgetförslag. Detta är en naturlig satsning för 
oss eftersom vi själva har gett förslag om att utveckla dagbarnvårdsverksamheter i 
Munkedals kommun.  
I Hedekas reinvesterar vi så att lokalerna fräschas upp och eleverna får nya lokaler 
med nya spännande och lockande lösningar. Samt avsätter mer pengar i 
investeringsbudgeten för att kunna göra en bättre upprustning av idrottshallen i 
Hedekas.  
Satsningen på simskola för förskoleeleverna kvarstår givetvis i vårt budgetförslag. 
Prognosen från migrationsverket är att vi får minskade intäkter men har 
fortfarande kvar samma kostnader. Vi har i vårt budgetförslag skjutit till med i KF 
Förfogande för att kunna möta detta under budgetåret.   
  

  

Välfärd  

Vi sätter igång bygget av det nya äldreboendet i Dingle! Vi startar projektering 2021 
och byggstarten sker 2022. I och med detta garanterar vi att äldreboenden finns i 
alla delar av Munkedals kommun.  
Vi flyttar som en konsekvens av detta fram reinvesteringen på Allégården tills det 
nya äldreboendet i Dingle är klart samt avvecklingen av Ekebacken. Vi inför även 
språktester inom äldreomsorg och skola. Vi vill även omvandla visstidsanställningar 
till tillsvidare anställningar inom omsorgen. Alla anställningar skall utgå från 100% 
med möjlighet till deltid.  
Vi fortsätter utveckla trygghetsboenden i kommunen för att skapa attraktiva 
boenden för våra äldre. Detta gör vi dels för att underlätta generationsskiften så att 
vi kan locka mer barnfamiljer till landsbygden.  
Försörjningsstöds kostnaden ökar i rask takt i kommunen med allt fler som lämnar 
etablerings uppdraget därav avsätter vi pengar i KF förfogande post för att möta 
detta.   
  

    

Kultur och fritid  

Den tidigare satsningen på fritidsgårdar i Svarteborg och Hedekas kvarstår, dock blir 
verksamheten annorlunda då vi föreslår att fritidsgårdarna ska ligga ute i nämnda 
orterna istället för att vi ska bussa hem eleverna från fritidsgården i Munkedal.  
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Samhällsbyggnadsnämnden  

Vi finansierar en ny detaljplanhandläggare för att kunna etablera mer industrimark 
som det är stor efterfrågan på. Munkedals kommun har en stor brist på det och 
därför missar vi chansen att locka hit stora industrier. Och därmed missar vi också 
många arbetstillfällen i kommunen, vilket genererar potentiella nya medborgare. 
Det minskar också vårt behov att ta in dyr extern expertis.  
  

  

Kommunstyrelsen  

Då kostnaderna för den övergripande administrationen i kommunen har ökat sedan 
slutet/början av denna mandatperiod med ett par miljoner så vill vi se en 
effektivisering av denna verksamhet. Jämfört med andra kommuner så ligger 
kostnaderna 20% högre sett till antalet invånare i kommunen vilket motsvarar 4-5 
tjänster. Källa Kolada  
 
Munkedal:  1 tjänst/ 80 invånare. 
Bengtsfors: 1 tjänst /98 invånare 
Sölvesborg: 1 tjänst/ 110 invånare  
Färgelanda: 1 tjänst /110 invånare 
Linköping: 1 tjänst/ 128 invånare 
 
  

Investeringar  

Inom alla investeringar som sker i kommunen ska ett genomsyrande mantra alltid 
repeteras: En investering får endast ske om den ger långsiktiga effektiviseringar. 
Investeringar får inte fördyra nämndernas ramar. Varje investering ska vara 
självfinansierad till en målgrad på 100 %. Uppfyller inte investeringen dessa 
frågetecken så bör projekten omvärderas.  
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 Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är 

inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar 

kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad 

satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.  

  

De största investeringsutgifterna i Budget 2021 är;  
  

Fastigheter  

• Utvecklingscentrum Munkedal renovering och lokalanpassning årligen med 4 

mnkr.  
 

• Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 25 mnkr (totalt investeringsutgift 28 mnkr) klart 

år 2021.  
  

• LSS boende projektering 0,5 mnkr (total investeringsutgift 12,5 mnkr) Klart 2022.  
  

• Hedekas skola där skolområde renoveras /moderniseras och är en del i ett större 
projekt tillsammans med nyinvestering som gäller att samlokalisera förskola och 
skola i Hedekas inom samma fastighet (total investeringsutgift 60 mnkr) klart år 
2021.  

  

• Äldreboende/trygghets boende start projektering 2,0 mnkr (investeringsutgift 

202 mnkr) klart 2024  
  

• Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investering-utgift 40 mnkr) klart år 2022. 
  

• Förskola i Dingle 15 mnkr år 2021 och 6 mnkr år 2022 (total investeringsutgift 21 

mnkr ny och reinvestering, klart år 2022.  
  

• Planerade underhåll på lilla Foss förskola som renoverar/moderniserar två 

avdelningar 10 mnkr.  
  

• Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr.   
  

Gata mark  

• Exploatering bostäder Bergsäter 3 mnkr (framtagande av 22 byggrätter i bra läge 

nära centrum och kommunikation) Va- anslutning tillkommer med 4,6 mnkr, klart 

2022.  
  

• Exploatering tomter Korpås, utbyggnad bostads-område 1 mnkr, total 

investeringsutgift (2 mnkr).  
  

• Exploatering Gläborg industriområde 2 mnkr.  
  

• Exploatering Smedbergs industriområde 2 mnkr.  
  

• Bro vid bruksvägen 2 mnkr.  

 

Övriga nämnder 10,2 mnkr  
 

Nämndernas investeringsbehov är främst inköp av inventarier/utrustning 5,6 mnkr till 

befintliga och nya lokaler samt IT-system/teknik 3,4 mnkr och detaljplaner 1,2 mnkr.  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr 2019-000141  

Upphävande av inaktuella styrdokument 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har gjort en översyn av befintliga styrdokument. Det 

konstateras att flera styrdokument är föråldrade och/eller har passerat 

utsatt slutdatum. Dessa behöver upphävas och i förekommande fall 

ersättas med nya styrdokument.  

 

Tidigare beslut 

Förvaltningens förslag har beretts av kommunstyrelsen 2019-09-09, § 

105. Kommunstyrelsen beslutade därvid att återremittera ärendet för att 

få en komplettering med beskrivning av anledningen till de olika 

styrdokumentens inaktualitet. 

 

Kompletterande handläggning 

Som förtydligande till tidigare förslag föreslås de inaktuella 

styrdokumenten upphävas då de är såpass föråldrade att de inte 

stämmer med nuvarande förhållanden, till exempel IT-policy antagen 

2002. Andra dokument är antagna under senare tid, men har passerat 

slutdatum och inte aktualitetsförklarats.  

 

Sedan januari 2019 finns regler för styrande dokument i Munkedals 

kommun. Reglerna är beslutade av kommunstyrelsen 2019-01-14, § 3. 

Reglerna klargör för vilka dokumenttyper som finns samt i vilka 

sammanhang de används. Följande dokumenttyper finns: 

 

Vision 

Strategi  

Policy 

Program 

Riktlinje 

Plan 

Regler 

Rutin 

 

De dokument som nu föreslås upphävas har inte konsekvent använt sig 

av indelningsstandard en indelningen ovan. Det innebär exempelvis att 

ett dokument som benämnts ”Policy” kanske egentligen skulle ha 

benämnts ”Riktlinje” eller ”Rutin”. Benämningen är viktigt eftersom det 

ger en tydlig signal om dokumentets betydelse.  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 134 

 

Följande styrdokument föreslås upphävas: 

 

Övergripande 

Internationaliseringspolicy – antagen av KF 2002-09-25 (Dnr KS 99/184-

105) 

Synpunkts- och klagomålshantering i Munkedals kommun – antagen av 

KF 2005 11-30 (Dnr KS 05/103-100) 

IT-policy – antagen av KS 2002-06-04 (Dnr KS 01/266-061) 

Mobil telekommunikation – antagen av KS 2001-09-11 (Dnr KS 00/227-

534) 

Rökpolicy – antagen av KS 2011-05-04 (Dnr KS 2009-203) 

Jämställdhetspolicy – antagen av KS 2001-02-13 (Dnr KS 00-012) 

Jämställdhetsplan 2007-2009 – antagen av KS 2007-09-12 (Dnr KS 

2007-170) 

  

Utbildning 

Riktlinjer för mottagning av asylsökande barn/elever – antagen av  

KS 2011 09-14 (Dnr KS 2011-275) 

Rutiner vid anmälan om kränkande behandling skola – antagen av  

KS 2011-12-07 (Dnr KS 2011-348) 

 

Kultur- och fritid 

Kulturplan 2011-2015 – antagen av KS 2011-05-04  

 

Samhällsbyggnad 

Bostadspolitik vision – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-233) 

Bostadspolitik faktabilaga – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-

233) 

Strukturplan – Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i Norra 

Bohuslän – antagen av KF 2009-11-25 (Dnr KS 2009-190) 

Strategi för energieffektivisering – antagen av KF 2011-06-30  

(Dnr KS 2011-143) 

Energiplan för Munkedals kommun – antagen av KF 2013-02-28  

(Dnr 2012-388) 

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden – 

antagen av BN 2016-02-03 (Dnr BN 2016-0015) 

 

Välfärd 

Handikappolitiskt program – antagen av KF 2003-11-26 (Dnr KS 2002-

222)  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslut KS 2019-09-09, § 105.  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 134 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ovan förtecknade 

styrdokument. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att ta fram nya styrdokument 

i erforderlig omfattning. Styrdokumenten ska följa "Regler för 

styrdokument i Munkedals kommun" och framtagen mall för 

styrdokument ska användas.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ovan förtecknade 

styrdokument. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att ta fram nya styrdokument 

i erforderlig omfattning. Styrdokumenten ska följa "Regler för 

styrdokument i Munkedals kommun" och framtagen mall för 

styrdokument ska användas.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-08-11 
 

KS 2019-000141 
Sida 

2(2) 

 

Inaktuella dokument 

Följande styrdokument föreslås upphävas: 

 

Övergripande 

 Internationaliseringspolicy – antagen av KF 2002-09-25 (Dnr KS 99/184-105) 

 Synpunkts- och klagomålshantering i Munkedals kommun – antagen av KF 2005 

11-30 (Dnr KS 05/103-100) 

 IT-policy – antagen av KS 2002-06-04 (Dnr KS 01/266-061) 

 Mobil telekommunikation – antagen av KS 2001-09-11 (Dnr KS 00/227-534) 

 Rökpolicy – antagen av KS 2011-05-04 (Dnr KS 2009-203) 

 Jämställdhetspolicy – antagen av KS 2001-02-13 (Dnr KS 00-012) 

 Jämställdhetsplan 2007-2009 – antagen av KS 2007-09-12 (Dnr KS 2007-170) 

  

Utbildning 

 Riktlinjer för mottagning av asylsökande barn/elever – antagen av  

 KS 2011 09-14 (Dnr KS 2011-275) 

 Rutiner vid anmälan om kränkande behandling skola – antagen av  

 KS 2011-12-07 (Dnr KS 2011-348) 

 

Kultur- och fritid 

 Kulturplan 2011-2015 – antagen av KS 2011-05-04  

 

Samhällsbyggnad 

 Bostadspolitik vision – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-233) 

 Bostadspolitik faktabilaga – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-233) 

 Strukturplan – Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i Norra Bohuslän –  

 antagen av KF 2009-11-25 (Dnr KS 2009-190) 

 Strategi för energieffektivisering – antagen av KF 2011-06-30  

 (Dnr KS 2011-143) 

 Energiplan för Munkedals kommun – antagen av KF 2013-02-28  

 (Dnr 2012-388) 

 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden – antagen  

 av BN 2016-02-03 (Dnr BN 2016-0015) 

 

Välfärd 

 Handikappolitiskt program – antagen av KF 2003-11-26 (Dnr KS 2002-222)  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser. 

 

Inga övriga konsekvenser. 

Håkan Sundberg 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samtliga förvaltningar 

Administrativ chef 

Diariet 
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2019-000141  

 

Upphävande av inaktuella styrdokument 
 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn har gjorts av befintliga styrdokument. Det konstateras att 

flera styrdokument är föråldrade och/eller har passerat utsatt slutdatum. 

Dessa behöver upphävas och i förekommande fall ersättas med nya 

styrdokument. Följande styrdokument föreslås upphävas: 

 

Övergripande 

 Internationaliseringspolicy – antagen av KF 2002-09-25 (Dnr KS 

99/184-105) 

 Synpunkts- och klagomålshantering i Munkedals kommun – 

antagen av KF 2005-11-30 (Dnr KS 05/103-100) 

 IT-policy – antagen av KS 2002-06-04 (Dnr KS 01/266-061) 

 Mobil telekommunikation – antagen av KS 2001-09-11 (Dnr KS 

00/227-534) 

 Rökpolicy – antagen av KS 2011-05-04 (Dnr KS 2009-203) 

  

Utbildning 

 Riktlinjer för mottagning av asylsökande barn/elever – antagen av 

KS 2011-09-14 (Dnr KS 2011-275) 

 Rutiner vid anmälan om kränkande behandling skola – antagen av 

KS 2011-12-07 (Dnr KS 2011-348) 

 

Kultur- och fritid 

 Kulturplan 2011-2015 – antagen av KS 2011-05-04  

 

Samhällsbyggnad 

 Bostadspolitik vision – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-

233) 

 Bostadspolitik faktabilaga – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 

2013-233) 

 Strukturplan – Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i 

Norra Bohuslän – antagen av KF 2009-11-25 (Dnr KS 2009-190) 

 Strategi för energieffektivisering – antagen av KF 2011-06-30  

(Dnr KS 2011-143) 

 Energiplan för Munkedals kommun – antagen av KF 2013-02-28  

(Dnr 2012-388) 

 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 

byggnadsnämnden – antagen av BN 2016-02-03 (Dnr BN 2016-

0015) 
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                                  Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-09 
 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 105 

 

Välfärd 

 Handikappolitiskt program – antagen av KF 2003-11-26 (Dnr KS 

2002-222) 

 Äldreomsorgsplan – antagen av KF 2014-04-24 (Dnr KS 2012-

175) 

 Vägledande bestämmelser för myndighetsutövning inom äldre- 

och handikappomsorgen – datum 2009-08-19 (Dnr ON 2009-81) 

 Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) för stöd till 

psykiskt funktionshindrade – antagen av ON 2008-05-21 (Dnr ON 

2008-46) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-24 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ovan förtecknade 

styrdokument. 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att ta fram nya 

styrdokument i erforderlig omfattning. Styrdokumenten ska följa 

"Regler för styrdokument i Munkedals kommun" och framtagen 

mall för styrdokument ska användas. 

   

Yrkande 

M-gruppen och Göran Nyberg (L): Återremiss för komplettering med 

beskrivning av anledningen till de olika styrdokumentens inaktualitet. 

 

SD-gruppen, S-gruppen, Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson 

(KD): Bifall M-gruppen och Göran Nybergs (L) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på M-gruppen och Göran Nybergs (L) 

yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärenden för att få en 

komplettering med beskrivning av anledningen till de olika 

styrdokumentens inaktualitet. 
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr 2018-000463  

Revidering av reglemente för Miljönämnden i 

mellersta Bohuslän - deltagande på distans. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har 

kommunerna sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande 

på distans för ledamöter. Därmed bör samtliga nämnders reglementen 

uppdateras i enlighet med kommunallagens regler för deltagande på 

distans. För Munkedals kommun fattades beslut om revidering av 

reglementen för nämnder den 25 maj 2020, § 51. Här ingick inte 

miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

 

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutade 2020-04-29, § 57 om 

revidering av reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän. Lysekil 

fattade 2020-06-24, § 92 beslut om samma sak. Endast 

kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu kvar att fatta beslut för 

att reglementet ska kunna antas formellt.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Reglemente Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Beslut kommunfullmäktige Lysekils kommun. 

Beslut kommunfullmäktige Sotenäs kommun.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Miljönämnden i 

mellersta Bohusläns reglemente: 

Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda 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. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden.     

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
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                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts § 135 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Miljönämnden i 

mellersta Bohusläns reglemente: 

Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda 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. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 

anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-08-06 
 

KS 2018-000463 
Sida 

2(2) 

 

Beslutet expedieras till: 

Sotenäs kommun 

Lysekils kommun, för kännedom 
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Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-04-29, §§ 31-62 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 49(55)
 

 
 

KF § 57    Dnr 2020/000382 

Revidering av Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente, 
deltagande på distans  

Sammanfattning 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den situation som uppstått med anledning av det nya coronaviruset har Kommunstyrelsens 
verksamheter sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöter i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Därmed bör kommunfullmäktiges 
arbetsordning och samtliga nämnders reglementen uppdateras i enlighet med kommunallagens 
regler för deltagande på distans. 
 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i 
en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska i sådant fall 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 (jfr. 5 kap. 16 § kommunallagen). Fullmäktiges beslut att möjliggöra 
sammanträde för nämnd med ledamöter på distans ska jämlikt 6 kap. 44 § kommunallagen antas 
genom reglemente om nämndens arbetsform. 

Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna sammanträda med ledamot 
på distans lämnas följande förslag till tillägg i reglementet: 
 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 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. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-04-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-04-01 § 91 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-15 § 77 
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Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2020-04-29, §§ 31-62 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 50(55)
 

 
 

Forts. KF § 57 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
reglemente: 
 
Deltagande på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 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. Lokalen ska vara 
så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Kommunfullmäktige föreslår Lysekils och Munkedals kommunfullmäktige att besluta om samma 
tillägg i reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Skickas till 

Miljönämnden för kännedom 
Administrativ chef 
Lysekils och Munkedals kommuner 
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  Kommunfullmäktige    

 

Sammanträdesprotokoll 
2020-06-24 

 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 92 Dnr 2020-000228  

Revidering av Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente, 
deltagande på distans 
Sammanfattning 
Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 föreligger ett behov 
av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöterna i 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Därför behöver miljönämndens reglemente 
uppdateras i enlighet med kommunallagens regler för deltagande på distans.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-06-10, § 128 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-25 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning att Sotenäs och Munkedals 
kommuner gör detsamma, göra följande tillägg i Miljönämnden i mellersta 
Bohusläns reglemente: 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i 
förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden.   

 

Beslutet skickas till 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 
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Från: Mari-Louise Dunert 
Skickat: den 2 juli 2020 11:46 
Till: Info; Munkedal Kommun 
Ämne: Expediering av fullmäktigebeslut 
Bifogade filer: Beslut-2020000228-LKS-§ 92.pdf; Tjänsteskrivelse Lysekil 1.pdf 
 
Hej! 
 
Översänder beslut från kommunfullmäktige gällande revidering av reglemente för miljönämnden. 
Beslutet expedieras digitalt och saknar därför underskrift. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Mari-Louise Dunert 
Kommunsekreterare, avdelningen för verksamhetsstöd, kommunstyrelseförvaltningen 
 
Tel. 0523-61 31 04 | Mob. 070-54 23 757 | mari-louise.dunert@lysekil.se | Lysekils Kommun, 453 80 
Lysekil 
 

____________________________________________________
__ 
 

 
 
Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil 
 
Tänk på miljön innan du skriver ut 
 

 
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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Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

 

Tjänsteskrivelse Sid 1/2 

Datum 
2020-05-25 

Dnr 
LKS 2020-000228 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Christian Martins, 
christian.martins@lysekil.se 
 
 

Revidering av Miljönämnden i mellersta Bohusläns 
reglemente, deltagande på distans 
Sammanfattning 
Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 föreligger ett 
behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande på distans för ledamöterna i 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Därför behöver miljönämndens reglemente 
uppdateras i enlighet med kommunallagens regler för deltagande på distans.   

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att 
Sotenäs och Munkedals kommuner gör detsamma, göra följande tillägg i 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns reglemente: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i 
förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden.   

Ärendet 
Med anledning av Corona epidemin föreligger behov av att möjliggöra 
sammanträdesdeltagande på distans för ledamöterna i Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän. Därför behöver miljönämndens reglemente uppdateras i enlighet med 
kommunallagens regler för deltagande på distans. Kommunfullmäktige i 
Munkedals och Sotenäs avser att besluta om samma tillägg i reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Förvaltningens synpunkter 
Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans 
ska i sådant fall 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 (jfr. 5 kap. 
16 § kommunallagen).  
 
Fullmäktiges beslut att möjliggöra sammanträde för nämnd med ledamöter på 
distans ska jämlikt 6 kap. 44 § kommunallagen antas genom reglemente om 
nämndens arbetsform.  
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Tjänsteskrivelse Sid 2/2 

 
Dnr 
LKS 2020-000228 

 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | 
www.lysekil.se 

Utifrån gällande reglering och det behov som finns för nämnd att kunna 
sammanträda med ledamot på distans, lämnas följande förslag till tillägg i 
reglementet för miljönämnden i mellersta Bohuslän; 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
ersättare 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i 
förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans. 

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Christian Martins 
Administrativ chef 

 

Beslutet skickas till  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Sotenäs kommun 
Munkedals kommun 
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1(1) 
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2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr 2019-000252  

Förbundsordning för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya 

ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande 

förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 

omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna 

Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden 

har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella 

förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har 

givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. 

Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har 

lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa förändringar och 

förtydliganden. 

 

Direktionen har antagit förslaget till förbundsordning som sedan skickats 

ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i respektive 

fullmäktige fattar beslut om att fastställa ny förbundsordning senast 

2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslut Tolkförmedling Väst 

Förslag till ny förbundsordning.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning för 

Tolkförmedling Väst och att den ska gälla från 2021-01-01      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning för 

Tolkförmedling Väst och att den ska gälla från 2021-01-01 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-08-03 
 

KS 2019-000252 
Sida 

2(2) 

 

Beslutet expedieras till: 

Direktionen Tolkförmedling Väst 

Välfärdsnämnden 
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Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 

ED1: Ersätts av stycket ovan 

 

ED2: Information flyttad till § 6 

 

ED3: Information finns under § 10 

 

ED4: Informationen finns under § 5 

 

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  

organisation. 

 

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 

organisation.  

 

ED7: Tidigare § 17. 

 

ED8: Står under paragraf 19. 

 

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  

 

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 

arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 

 

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 

 

ED12: Står under § 19. 
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Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 

20/0013-4 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 

kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, 

Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 

Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 

Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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Förbundsordning    3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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Förbundsordning    5 (5) 

 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr 2020-000253  

Äldreomsorgsprogram 2020 - 2025 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har beslutat om revidering av äldreomsorgsplan 2014-

2018 (beslut 2019-12-18, § 99). Det nya dokumentets struktur och 

innehåll innebär att det är ett program, i enlighet med Regler för 

styrdokument i Munkedals kommun, ett äldreomsorgsprogram. 

I februari fastställde styrgruppen fem områden som ska belysas i 

äldreomsorgsprogrammet, utifrån den uppföljning av 

äldreomsorgsplanen som gjordes 2016 i kombination med de prioriterade 

frågor nämnden har idag. 

I april beslutade styrgruppen om ny struktur där de fem områdena 

benämns utvecklingsområden, och inkluderar vad som ska uppnås och 

vad som ska göras för att nå dit. 

 

Syftet med programmet är att styra och förbättra kommunens 

äldreomsorg de närmsta åren, med utblick tio år framåt. Det är en 

redovisning av de utvecklingsområden som ska vara vägledande i både 

politiska och verksamhetsmässiga beslut och konkretiserar vad som ska 

göras. De fem utvecklingsområdena är: 

Värdegrund 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Stöd i ordinärt boende 

Andra boendeformer 

Personal- och kompetensförsörjning. 

 

Dessa är avgörande för att bevara en äldreomsorg av god kvalitet och nå 

Munkedals vision.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut VFN 2020-08-26. 

Äldreomsorgsprogram 2020-2025.  

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsprogram 2020-2025, 

som ersätter äldreomsorgsplan 2014-2018.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Välfärdsnämndens förslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsprogram 2020-2025, 

som ersätter äldreomsorgsplan 2014-2018.  
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§ 139 Dnr 2020-000229  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 - 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad investeringar under 

föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat 

underlag redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse.  

 

Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut SBN 2020-06-22, § 58 

Tjänsteskrivelse.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda under 2019. 

   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 

utförda under 2019.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
 

3 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 
2020-06-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 58    Dnr: SBN 2020–89 
 
Slutredovisning – investeringar 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad investeringar under föregående 
år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas 
anslag, förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, förvaltningsekonom, 2020-06-08 
Slutredovisning investeringsprojekt 2019 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar utförda 
under 2019. 

 
 
Expedieras 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
  

143



 

 www.munkedal.se  •  Telefon växel 0524-180 00  •  E-post kommun@munkedal.se  •  Bankgiro 549-6260 
455 80 MUNKEDAL  •  Besöksadress Centrumtorget 5  •  Organisationsnummer 212000-1330 

 
 

  
  2020-06-08 Dnr: SBN 2020-000089

      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Slutredovisning – investeringar 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar utförda under 
2019. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad av investeringar under föregående 
år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat underlag redovisas anslag, 
förbrukning samt avvikelse. Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt. 
Slutredovisning avser projekt:  

Projekt 1047 Sopmaskin 

Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Projekt 1126 Åtgärder hus 4 UM 

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  

Projekt 1169 Säkerhetshöjande åtgärder 

Projekt 1178 Detaljplaner 

Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv 

Projekt 1256 Energiåtgärder 

Projekt 1273 Samhällsförbättrande åtgärder 

Projekt 1313 Kost 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Investeringarna resulterar i kapitalkostnader som belastar respektive verksamhet 
som ”internhyra”. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen 

Elisabeth Linderoth 
 
 
 

Elisabeth Johnsson 
Samhällsbyggnadschef Förvaltningsekonom 
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  Dnr: SBN 2020-000089 

 
 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
  
 

Slutredovisning investeringsprojekt 2019 
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 genomfört en rad investeringar, 
beslutade av Kommunfullmäktige. Investeringar där utfallet överstiger 500 tkr 
redovisas här (i tkr). 
 

Utförda åtgärder 2019 
 

Projekt 1047 Sopmaskin 

Anslag 2019     700 
Förbrukat    -689 
Överskott       11 

 

Utförda åtgärder: Park och skog har köpt in en ny sopmaskin. Överskottet har 
överförts till 2020. 

Projekt 1074 Beläggning och broarbeten 

Anslag 2019     800 
Rörelseöverföring från 2018    -318 
Förbrukat -1 029 
Underskott     -547 

 

Utförda åtgärder: Åtgärder utförda på Bruksvägen och i centrum. Underskottet har 
överförts till 2020. 

Projekt 1092 Åtgärder Dingle Naturbruksskola 

Anslag 2019  2 000 
Rörelseöverföring från 2018    -571 
Förbrukat  2 744 
Underskott -1 315 

 

Utförda åtgärder: Huvudbyggnad storkök 916 tkr, hus 6 anpassning för 
lönekontor 527 tkr, hus 39 fönsterbyte och fasadåtgärder 924 tkr. Underskottet har 
överförts till 2020. 

Projekt 1126 Åtgärder hus 4 UM 

Anslag 2019  2 000 
Rörelseöverföring från 2018        0 
Förbrukat -1 995 
Överskott        5 
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Utförda åtgärder: Anpassning för Kunskapens hus, lektionssalar och 
omklädningsrum. 

 

Projekt 1140 Byte av armaturer och gatubelysning  

Anslag 2019    300  
Rörelseöverföring från 2018    207 
Förbrukat   -736 
Underskott   -229 

 

Utförda åtgärder: Armaturer byts mot mindre energikrävande. Trästolpar har 
ersatts. Underskottet har överförts till 2020.  

Projekt 1169 Säkerhetshöjande åtgärder 

Anslag 2019    400  
Rörelseöverföring från 2018    161 
Förbrukat   -667 
Underskott   -106 

 

Utförda åtgärder: Passage och inbrottslarm hus 4 och 6 UM. Underskottet har 
överförts till 2020. 

Projekt 1178 Detaljplaner 

Anslag 2019        750 
Rörelseöverföring från 2018        365 
Förbrukat       -533 
Överskott        582 

 

Utförda åtgärder: Detaljplan Dingle Äldreboende, Säleby och Håby. Överskottet har 
överförts till 2020. 

Projekt 1200 Strategiskt fastighetsförvärv 

Anslag 2019     300 
Rörelseöverföring från 2018     350 
Förbrukat  -8 600 
Underskott -7 950 

 

Utförda åtgärder: Under året förvärvades Skanskas mark på Smedberg (drygt 
40000 m2 mark). 
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Projekt 1256 Energiåtgärder 

Anslag 2019  1 000  
Rörelseöverföring från 2018     904 
Förbrukat    -625 
Överskott   1 279 

 

Utförda åtgärder: Byte stolpbelysning Kungsmarksskolan. Solcellsanläggning 
Centrumskolan, byte armaturer biblioteket Forum samt byte av kylaggregat Forum. 
Överskottet har överförts till 2020. 

Projekt 1273 Samhällsförbättrande åtgärder 

Anslag 2019     500 
Rörelseöverföring från 2018     569 
Förbrukat    -840 
Överskott     229 

 

Utförda åtgärder: Ombyggnad gc-väg fornstigen, förbättrad belysning vid g-c väg, 
bidrag till Hällevadsholms VF för säkerhetshöjande åtgärder m fl. Överskottet har 
överförts till 2020. 

Projekt 1313 Kost 

Anslag 2019      700 
Rörelseöverföring från 2018      176 
Förbrukat      -710 
Överskott      166 

 

Utförda åtgärder: Gjorda investeringar har bland annat varit inköp av 
potatisskalare, frysar, bullerdämpande moln, möbler och matvagnar. Överskottet 
har överförts till 2020. 

 

 

 
 
 
 
Elisabeth Linderoth   Elisabeth L Johnsson  
Förvaltningschef   Ekonom 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 138 Dnr 2020-000231  

Uppstått underskott pga kommunstyrelsens 

anställning av ny förvaltningschef 

Sammanfattning av ärendet 

På samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-05-15 beslutade en enig 

nämnd, i ett tilläggsyrkande, i ärendet angående delårsrapporten att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att finna en lösning på det planerade 

underskottet på 800 tkr pga dubbla förvaltningschefer under delar av 

2020.  

Beslutet lyder: 

Nämnden kan inte acceptera ett planerat underskott på 800 tkr inför 

årets bokslut utan uppdrar åt förvaltningschefen att tillsammans med 

kommundirektören finna en lösning på omföring innan bokslutet i 

enlighet med tidigare överenskommelse vid presidieöverläggning med 

KS. Ärendet skall redovisas på nämnden i juni. 

 

Sen nämndsmötet i maj månad har samtal i frågan förts med 

kommundirektören och ekonomichefen. Dock har detta hittills inte 

resulterat i någon lösning i enlighet med nämndens uppdrag utan 

underskottet kvarstår i sin helhet inom nämndens resultat. Inställningen 

är i nuläget att underskottet skall kvarstå inom 

samhällsbyggnadsnämndens resultat och hanteras i bokslutet för 2020. 

Om en förändring av detta skall genomföras krävs sannolikt ett politiskt 

beslut inom kommunstyrelsen gällande omföring av medel mellan de 

olika driftsramarna.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens yttrande 

Beslut SBN 2020-06-22, § 70. 

Tjänsteskrivelse.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett 

tilläggsanslag på 800 tkr för år 2020 för att täcka underskottet 

förorsakat av kommundirektörens anställning av två förvaltningschefer. 

 

Yrkanden 

Liza Kettil (S) och Christoffer Wallin (SD): Bifall till 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett 

tilläggsanslag på 800 tkr för år 2020 för att täcka underskottet 

förorsakat av kommundirektörens anställning av två förvaltningschefer. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 70 Dnr: SBN 2020–12 
 
Uppstått underskott pga. kommunstyrelsens anställning av ny 
förvaltningschef 
 
På samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-05-15 beslutade en enig nämnd, i ett 
tilläggsyrkande, i ärendet angående delårsrapporten att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att finna en lösning på det planerade underskottet på 800 tkr pga dubbla 
förvaltningschefer under delar av 2020. Beslutet lyder:  
Nämnden kan inte acceptera ett planerat underskott på 800 tkr inför årets bokslut 
utan uppdrar åt förvaltningschefen att tillsammans med kommundirektören finna 
en lösning på omföring innan bokslutet i enlighet med tidigare överenskommelse 
vid presidieöverläggning med KS. Ärendet skall redovisas på nämnden i juni. 
 
Sen nämndsmötet i maj månad har samtal i frågan förts med kommundirektören 
och ekonomichefen. Dock har detta hittills inte resulterat i någon lösning i enlighet 
med nämndens uppdrag utan underskottet kvarstår i sin helhet inom nämndens 
resultat. Inställningen är i nuläget att underskottet skall kvarstå inom 
samhällsbyggnadsnämndens resultat och hanteras i bokslutet för 2020. Om en 
förändring av detta skall genomföras krävs sannolikt ett politiskt beslut inom 
kommunstyrelsen gällande omföring av medel mellan de olika driftsramarna.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Ekonomi  
Underskottet kvarstår i sin helhet och belastar nämndens resultat inom driften. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse: Samhällsbyggnadschef, 2020-05-13 
 
Yrkande 
Matheus Enholm (SD): Samhällsbyggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige 
beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 800 tkr för år 2020 för att 
täcka underskottet förorsakat av kommundirektörens anställning av två 
förvaltningschefer. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar 
samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag på 800 tkr för år 2020 för att 
täcka underskottet förorsakat av kommundirektörens anställning av två 
förvaltningschefer. 

 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör  
Ekonomichef 
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  2020-05-13 Dnr: SBN2020-12
      

 Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Elisabeth Linderoth  
Samhällsbyggnadschef  

Uppstått underskott pga. Kommunstyrelsens 
anställning av ny förvaltningschef  

Förslag till beslut 
 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redogörelsen och ger förvaltningschefen i 
uppdrag att fortsatt arbeta för att flytta det planerade underskottet på 800 tkr från 
nämndens resultat i kommande delårsrapport.   
 
Sammanfattning  
På samhällsbyggnadsnämndens möte 20200515 beslutade en enig nämnd, i ett 
tilläggsyrkande, i ärendet angående delårsrapporten att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att finna en lösning på det planerade underskottet på 800 tkr pga dubbla 
förvaltningschefer under delar av 2020. Beslutet lyder:  

Nämnden kan inte acceptera ett planerat underskott på 800 tkr inför årets 
bokslut utan uppdrar åt förvaltningschefen att tillsammans med 
kommundirektören finna en lösning på omföring innan bokslutet i enlighet 
med tidigare överenskommelse vid presidieöverläggning med KS. Ärendet 
skall redovisas på nämnden i juni. 

 
Sen nämndsmötet i maj månad har samtal i frågan förts med kommundirektören och 
ekonomichefen. Dock har detta hittills inte resulterat i någon lösning i enlighet med 
nämndens uppdrag utan underskottet kvarstår i sin helhet inom nämndens resultat. 
Inställningen är i nuläget att underskottet skall kvarstå inom 
samhällsbyggnadsnämndens resultat och hanteras i bokslutet för 2020. Om en 
förändring av detta skall genomföras krävs sannolikt ett politiskt beslut inom 
kommunstyrelsen gällande omföring av medel mellan de olika driftsramarna.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi Underskottet kvarstår i sin helhet och belastar nämndens resultat inom 
driften.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör  
Ekonomichef 

   
Elisabeth Linderoth  

   
 

 

 
Förvaltningschef Samhällsbyggnad   
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§ 5 Dnr 2018-000447  

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Olof Klevestedt (M) inkom 2020-06-16 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ersättare i välfärdsnämnden. 

 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ersättare i välfärdsnämnden. 

 

Robin Karlsson Dahlgren (M) inkom 2020-07-13 med avsägelse gällande 

sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden. 

 

Fullmäktige har att begära ny sammanräkning från länsstyrelsen. 

 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Glenn Hammarström (M) inkom 2020-09-07 med avsägelse gällande sitt 

uppdrag som ledamot i välfärdsnämnden. 

 

Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i välfärdsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Olof Klevestedt (M) 

Avsägelse från Robin Kalrsson Dahlgren (M) 

Avsägelse från Glenn Hammarström (M) 

 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Olof Klevestedt (M) välja Glenn 

Hammarström som ersättare i välfärdsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Robin Karlsson Dahlgren (M) välja 

xx som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Robin Karlsson Dahlgren (M) 

begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Glenn Hammarström (M) välja 

Kristina Tedehag som ledamot i välfärdsnämnden.  
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Från: Linda Ökvist 
Skickat: den 16 juni 2020 11:21 
Till: Ulrika Karlsson 
Ämne: VB: Uppsägning av mitt uppdrag som suppleant  i välfärdsnämnden 
 
Tacksam för registrering. Karin som 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: olof.klevestedt <olof.klevestedt@gmail.com>  
Skickat: den 16 juni 2020 11:02 
Till: Linda Ökvist <Linda.okvist@munkedal.se> 
Ämne: FW: Uppsägning av mitt uppdrag som suppleant i välfärdsnämnden 
 
Hej Linda! 
 
Jag ser nu att jag skickat till fel e-postadress.  
 
Jag önskar dig en fin sommar. Tack för din hjälp. 
 
Olof Klevestedt 
 
 
 
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone. 

 
 
-------- Originalmeddelande -------- 
Från: "olof.klevestedt" <olof.klevestedt@gmail.com>  
Datum: 2020-02-20 13:46 (GMT+01:00)  
Till: Linda.oqvist@munkedal.se  
Ämne: Uppsägning av mitt uppdrag som suppleant  i välfärdsnämnden  
 
Hej Linda! 
 
Jag vill härmed säga upp mitt uppdrag som suppleant i välfärdsnämnden för Moderaterna i Munkedal. 
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Jag lämnar in den ipad som jag fått låna för uppdraget från kommunkontoret i Munkedal. 
 
Jag vill även passa på och tacka för min tid. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Olof Klevestedt 
 
 
 
 
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone. 

 

 
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  
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Från: Robin Karlsson Dahlgren <robin.munkedal@gmail.com> 
Skickat: den 10 juli 2020 19:50 
Till: Munkedal Kommun 
Ämne: Lämnar uppdrag 
 
Hej!  
 
Jag lämnar härmed min post som ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna. Även posten som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden vill jag lämna. Detta då jag bestämt mig för att lämna politiken och 
folkbokföra mig i Karlstad.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Robin Karlsson Dahlgren 
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Från: Linda Ökvist 
Skickat: den 8 september 2020 07:28 
Till: Ulrika Karlsson; Karin Atienza Cortes 
Ämne: VB: Välfärdsnämnden  
 
 
 

Från: Glenn Hammarström <glenn.hammarstrom@munkedal.se>  
Skickat: den 7 september 2020 19:30 
Till: Linda Ökvist <Linda.okvist@munkedal.se> 
Ämne: Välfärdsnämnden  
 
Hej! 
 
På grund av ökat arbetsmängd hos min arbetsgivare ser jag inte att jag kan utföra mitt uppdrag som 
ledamot i Välfärdsnämnden. 
Så jag avsäger mig uppdraget med omedelbar verkan. 
Uppdragen som ersättare i olika funktioner kan jag ha kvar. 
 
Med vänlig hälsning, 
Glenn Hammarström  
 
Hämta Outlook för iOS 

 
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  

 
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  
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