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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, måndagen den 29 juni 2020
kl 15:00 – 17.30

Beslutande

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

Ej tjänstgörande

Maria Pasanen (SD)

ersättare
Övriga närvarande

Justerandes sign

Håkan Sundberg, kommundirektör
Linda Ökvist, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Justerare

Martin Svenberg Rödin (M) och Maria Sundell (S)

Justering sker

Digital justering, 2020-07-01, senast kl. 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Digital justering

Ordförande

Digital justering
Heikki Klaavuniemi (SD)

Justerare

Digital justering
Martin Svenberg Rödin (M)

Paragrafer §§ 60-91

Linda Ökvist

Digital justering
Maria Sundell (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 60

Dnr 2020-000126

Anmälan av medborgarförslag om att placera trafikhinder i
bussfilen mellan rondellen och Kungsmarkskolans busshållplats
för att förhindra olaglig fordonstrafik.
Sammanfattning av ärendet
Iréne Barfoot Ekelund inkom 2020-03-18 med medborgarförslag om att
placera trafikhinder i bussfilen mellan rondellen och Kungsmarkskolans
busshållplats för att förhindra olaglig fordonstrafik.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Expedieras
Till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 61

Dnr 2020-000094

Anmälan av medborgarförslag om ödehus
Sammanfattning av ärendet
Hervor Brandt inkom 2020-02-28 med medborgarförslag om att
inventera hur många ödehus som finns i kommunen för att sedan verka
för försäljning av dessa.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Expedieras
Till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 62

Dnr 2020-000100

Anmälan av motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om åtgärder
för att förbättra trafiksituationen för gång-, cykel- och
mopedtrafikanter i anslutning till Kvistrumsbron
Sammanfattning av ärendet
Göran Nyberg (L) inkom 2020-03-01 med motion om att utreda bästa
sätt att få till en säker övergång för gång-, cykel- och mopedtrafikanter
över Örekilsälven vid Kvistumsbron. Även sträckan från Kvistrumsbron
och upp mot den närliggande bilverkstaden behöver åtgärdas för att få
en trafiksäker passage för gående, cyklister och mopedister.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige med
förslag till åtgärder för att förbättra trafiksituationen för gång-, cykeloch mopedtrafikanter på och i anslutning till Kvistrumsbron.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Expedieras
Till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 63

Dnr 2020-000101

Anmälan av motion från Göran Nyberg, Liberalerna, om
samlingssal i Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Göran Nyberg (L) inkom 2020-03-01 med motion gällande samlingssal i
Munkedal. Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att tillskapa en större
samlingssal i centralorten.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Expedieras
Till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 64

Dnr 2020-000154

Anmälan av motion från Fredrik Olsson, KD om bättre belysning
av pendelparkeringarna i Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olsson (KD) inkom 2020-03-31 med motion om att ordna bättre
belysning vid pendelparkeringarna i kommunen för att motverka att bilar
blir förstörda. Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av våra
pendelparkeringar i kommunen och sätta upp ändamålsenlig belysning
på de platser som behöver det.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Expedieras
Till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 65

Dnr 2020-000177

Anmälan av motion från Rolf Jacobsson (KD) om
anställningsformen timanställd
Sammanfattning av ärendet
Rolf Jacobsson (KD) inkom 2020-04-29 med motion om
anställningsformen timanställd. Motionären önskar att det utreds för- och
nackdelar med timanställning, utredning om konsekvenser och
eventuella kostnader eller besparingar att ersätta timanställningar med
fasta heltidstjänster samt att utredningen noggrant redovisar de
anställdas samt de fackliga representanternas synpunkter, erfarenheter
och förslag gällande anställningsformen timanställd.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Expedieras
Till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 66

Dnr 2020-000205

Delårsrapport och bokslut 2020 för Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden
januari-april 2020. För året prognostiseras ett resultat på 19,6 mnkr.
Budgeterat resultat är 13,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på
5,7 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat för 2020.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -9,7 mnkr.
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat
underskottet på 5,9 mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar underskott med 2,4 mnkr
respektive 1,3 mnkr. En stor del av de befarade underskotten hänger
samman med den pågående Covid-19 pandemin.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med
budget på 136 mnkr.
Under senare delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom
kommunens förvaltningar handlat om att hantera Covid-19. Strategin för
kommunens arbete har varit att i stort följa de direktiv som getts av
folkhälsomyndigheten.
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två
av tre uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för
reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara
delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av
året.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 114.
Tjänsteskrivelse.
Delårsrapport jan-april 2020 Munkedals kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
omfattande perioden januari-april 2020.
Yrkande
Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
omfattande perioden januari-april 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 66
Expedieras
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 67

Dnr 2020-000023

Borgensavgift 2021
Sammanfattning av ärendet
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta
ut marknadsmässiga borgensavgifter.
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår
att Kommunfullmäktige beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på
att ekonomikontoret bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram
ett förslag till kommande års borgensavgifter.
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2020 (året före avgiftsåret)
besluta om storleken på borgensavgiften för 2021. Avgiften skall
erläggas senast 31 mars 2021. Enligt regelverket kring borgensavgifter
är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en
motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden.
Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 120.
Tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2021.
Yrkande
Karl-Anders Andersson (C): att kommunfullmäktige beslutar att ta ut
0,10 procentenheter av borgensåtagande som borgensavgift för 2021.
Liza Kettil (S) och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Karl-Anders
Anderssons (C) yrkande.
Rolf Jacobsson (KD) och Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och KarlAnders Andersson (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 67
Omröstning begärs och ordförande beslutar följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst: Bifall till Karl-Anders Anderssons (C) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja
Matheus Enholm (SD)

x

Christoffer Wallin (SD)

x

Pontus Reuterbratt (SD)

x

Christer Börjesson (SD)

x

Tony Hansson (SD)

x

Mathias Johansson (SD)

x

Linn Hermansson (SD)

x

Jan Petersson (SD)

x

Ann-Sofie Alm (M)

x

Jan Hognert (M)

x

Ausra Karlsson (M)

x

Henrik Palm (M)

x

Martin Svenberg Rödin (M)

x

Ulla Gustafsson (M)

x

Johnny Ernflykt (M)

x

Göran Nyberg (L)

x

Karin Blomstrand (L)

x

Liza Kettil (S)

x

Jenny Jansson (S)

x

Maria Sundell (S)

x

Per-Arne Brink (S)

x

Regina Johansson (S)

x

Caritha Jacobsson (S)

x

Håkan Bergqvist (S)

x

Leif Karlsson (S)

x

Christer Nilsson (C)

x

Karl-Anders Andersson (C)

x

Lars-Göran Sunesson (C)

x

Carina Thorstensson (C)

x

Rolf Jacobsson (KD)
Heikki Klaavuniemi (SD)

Avstår

x

Hans-Joachim Isenheim (MP)

Justerandes sign

Nej

x
x
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
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Forts § 67
Ja-röster: 19
Nej-röster: 13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2021.
Expedieras
Kommundirektör
Ekonomichef
Ekonomicontroller
Redovisningsekonom
Slutarkiv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 68

Dnr 2020-000063

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 §34 att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om
antagande av detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska
gälla vid försäljning av fastigheter och egendom.
Samhällsbyggnadsnämnden har två förslag att ta ställning till, ett som
förvaltningen tagit fram och ett som lagts fram av Göran Nyberg (L).
Efter tre presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen (KS) och
samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutades om följande lydelse av
SBN:s reglemente:
• SBN beslutar om antagande av mindre planer
• SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala
verksamhetsfastigheter
• SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och
industrimark, enligt av KF fastställda priser
• SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett
belopp av 2,0 mnkr.
Förslagen från förvaltningen respektive Göran Nyberg (L) skiljer sig åt på
två punkter:
Göran Nyberg (L) föreslår ett tillägg ”Beredning av detaljplaner”. Detta
bedöms obehövligt eftersom det i SBN:s reglemente redan anges att
nämnden ansvarar för detaljplanearbete.
Göran Nyberg (L) föreslår att SBN får ansvar för ”Försäljning av
kommunal mark och kommunägda fastigheter till ett pris av högst två
miljoner kronor”.
Denna beloppsgräns återfinns i nu gällande reglemente och avser övrig
mark.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 112.
Beslut SBN 2020-05-18, § 46.
Utdrag ur till reglemente för SBN
Beslut KS 2020-03-09, § 34.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av
samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
• Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
• Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
• Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till
ett pris av högst två miljoner kronor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 68
•

Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner
kronor.

Yrkande
Göran Nyberg (L), Matheus Enholm (SD) och Jan Hognert (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av
samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
• Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
• Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
• Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till
ett pris av högst två miljoner kronor.
• Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner
kronor.
Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreteraren för revidering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 2020-000192

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Revideringar i krisledningsnämndsreglementet föreslås, vilka är att:
En hänvisning till LAG (2006:544) kap 3 finns med i reglementet,
avseende vad som gäller när riket är i krig. Detta utifrån att
totalförsvarsplaneringen är återupptagen och kommunen är skyldig att
planera för så kallad höjd beredskap
Att det finns en tydlig skrivning om att det är krisledningsnämnden som
vid extraordinära händelser fattar beslut om att begära stöd från annan
part.
Att ett utskott kan användas enligt förslag.
Att det finns med i reglementet att KLN ska hjälpa till med planeringen
av krisberedskapsrådet enligt förslag.
Skrivning om Personuppgiftsansvaret
Förslagen på nya paragrafer och tillägg är markerade i dokumentet.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 115.
Tjänsteskrivelse.
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
Krisledningsnämnden efter ändring att ett utskott inte ska inrättas.
Yrkande
Christoffer Wallin (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
Krisledningsnämnden efter ändring att ett utskott inte ska inrättas.
Expedieras
Säkerhetsstrateg
Förvaltningschefer
Kommundirektör
Administrativ chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2020-000185

Bildande av dotterbolag inför försäljning samt godkännande av
försäljning av byggrätter på Vadholmen
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas, t ex bildande av dotterbolag.
Bolagsstämman ska fatta beslut om:
• Bildande av bolag
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om
10 mnkr exkl. moms
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planhandlingarna kommer att
ställas ut för granskning under sommaren och detaljplanen kommer att
antas under hösten 2020. Parallellt med granskningen kommer en
”markanvisningstävling” att utlysas. Tävlingen avser byggrätterna i
detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter och upp till ca 3000
m2 lokaler och centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag (inkl
anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i
tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft.
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. Två dotterbolag bildas, ett för varje
byggrätt. Dessa bolag säljs sedan till den som vinner
markanvisningstävlingen för respektive byggrätt. Försäljningen kommer
att ske i nära samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 121.
Beslut från styrelsen för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar
två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter.
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer
de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.
Yrkande
Liza Kettil (S): Återremiss i väntan på utfallet av kommundirektörens
utredning gällande Munkbo AB.
Jan Hognert (M), Matheus Enholm (SD): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 70
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande om återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar följande propositionsordning:
Ja-röst: Ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst: Återremiss.
Omröstningsresultat
Ja
Matheus Enholm (SD)

x

Christoffer Wallin (SD)

x

Pontus Reuterbratt (SD)

x

Nej

Avstår

Christer Börjesson (SD)

Justerandes sign

x

Tony Hansson (SD)

x

Mathias Johansson (SD)

x

Linn Hermansson (SD)

x

Jan Petersson (SD)

x

Ann-Sofie Alm (M)

x

Jan Hognert (M)

x

Ausra Karlsson (M)

x

Henrik Palm (M)

x

Martin Svenberg Rödin (M)

x

Ulla Gustafsson (M)

x

Johnny Ernflykt (M)

x

Göran Nyberg (L)

x

Karin Blomstrand (L)

x

Liza Kettil (S)

x

Jenny Jansson (S)

x

Maria Sundell (S)

x

Per-Arne Brink (S)

x

Regina Johansson (S)

x

Caritha Jacobsson (S)

x

Håkan Bergqvist (S)

x

Leif Karlsson (S)

x

Christer Nilsson (C)

x

Karl-Anders Andersson (C)

x
Utdragsbestyrkande
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Lars-Göran Sunesson (C)

x

Carina Thorstensson (C)

x

Rolf Jacobsson (KD)

x

Hans-Joachim Isenheim (MP)

x

Heikki Klaavuniemi (SD)

x

Ja-röster: 17
Nej-röster: 14
Enligt 5 kap. 50 § KL ska ett ärende återremitteras om det begärs av
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet i väntan på
utfallet av kommundirektörens utredning gällande Munkbo AB.
Expedieras
Kommundirektören
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 71

Dnr 2020-000197

Tillfällig delegering - Vadholmen
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planmaterialet kommer att
ställas ut för granskning under sommaren och detaljplanen kommer att
antas under hösten 2020. Parallellt med granskningen kommer en
”markanvisningstävling” att utlysas.
Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150
lägenheter och upp till ca 3000 m2 lokaler för centrumverksamheter.
Inkomna tävlingsbidrag (inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt
förutsättningarna som anges i tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när
detaljplanen vunnit laga kraft.
Inlämnade tävlingsbidrag (anbud) måste hanteras under sträng
sekretess under tiden från inlämnandet tills beslut tas. Kravet på
sekretess gäller i högsta grad de tjänstepersoner som deltar i
utvärderingen liksom de politiker som tar del av materialet. Det är därför
av stor vikt att den grupp personer som deltar i utvärderingen fram tills
beslut ska fattas begränsas.
Förmodligen (förhoppningsvis) överstiger anbudssummorna det belopp
under vilket samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut om försäljning.
Beslut ska då enligt gällande reglemente fattas av kommunfullmäktige
efter att ha beretts av kommunstyrelsen. Det kan befaras att
sekretessen är svår att hålla redan efter beslutet i
samhällsbyggnadsnämnden. Möjligheten att fatta beslut om denna
försäljning bör därför delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att
samverka med bolaget i detta ärende.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 122.
Beslut SBN 2020-05-18, § 52.
Tjänsteskrivelse.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i
Örekilsparken till Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse
mark i detaljplanen Vadholmen.
Kommunstyrelsens yttrande
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag om att
delegera rätten att sälja mark på Vadholmen/i Örekilsparken till
Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i detaljplanen
Vadholmen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806

Sida

20(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

Forts § 71
Yrkande
Matheus Enholm (SD), Per-Arne Brink (S): Bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Rolf Jacobsson (KD), Hans-Joachim Isenheim (MP), Jan Hognert (M):
Bifall till kommunstyrelsens yttrande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Nej-röst: Bifall till kommunstyrelsens yttrande.
Omröstningsresultat

Justerandes sign

Ja

Matheus Enholm (SD)

x

Christoffer Wallin (SD)

x

Pontus Reuterbratt (SD)

x

Christer Börjesson (SD)

x

Tony Hansson (SD)

x

Mathias Johansson (SD)

x

Linn Hermansson (SD)

x

Jan Petersson (SD)

x

Nej

Ann-Sofie Alm (M)

x

Jan Hognert (M)

x

Ausra Karlsson (M)

x

Henrik Palm (M)

x

Martin Svenberg Rödin (M)

x

Ulla Gustafsson (M)

x

Johnny Ernflykt (M)

x

Göran Nyberg (L)

x

Karin Blomstrand (L)

x

Liza Kettil (S)

x

Jenny Jansson (S)

x

Maria Sundell (S)

x

Per-Arne Brink (S)

x

Regina Johansson (S)

x

Avstår

Utdragsbestyrkande
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Caritha Jacobsson (S)

x

Håkan Bergqvist (S)

x

Leif Karlsson (S)

x

Christer Nilsson (C)

x

Karl-Anders Andersson (C)

x

Lars-Göran Sunesson (C)

x

Carina Thorstensson (C)

x

Rolf Jacobsson (KD)

x

Hans-Joachim Isenheim (MP)

x

Heikki Klaavuniemi (SD)

x

Ja-röster: 21
Nej-röster: 11.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i
Örekilsparken till Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse
mark i detaljplanen Vadholmen.
Reservation
Karin Blomstrand (L) för gruppen.
Jan Hognert (M) för gruppen.
Hans-Joachim Isenheim (MP).
Rolf Jacobsson (KD).
Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

§ 72

Dnr 2019-000077

Svar på medborgarförslag om att motverka insektsdöd
Sammanfattning av ärendet
Helen Blomberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder
som gynnar pollinerande insekter prioriteras på kommunal mark.
Ca 70 % av kommunala grönytor slaghackas endast en gång per år.
Avsikten är att gynna mångfalden avseende växter och insekter.
Centrumnära ytor, parker etc. klipps oftare eftersom kraven där på
välvårdade ytor är stora.
De ytor som slaghackas är ängar, dikesslänter, ytor som inte arrenderats
ut etc. Slaghackning av ängar anpassas efter blomning medan
slaghackning av diken delvis är beroende av sikt och synbarhet.
Vid nyplantering av växter och träd är det fokus på blommande och
fruktbärande växter. Avsikten är att det ska se snyggt ut, vara till nytta
för insekter och fåglar och, inte minst, för barn och medborgare.
Kommunal mark sköts till stor del som förslagsställaren önskar, men
fokus på insekter etc. kan bli ännu tydligare.
Beslutsunderlag
SBN 2020-02-17, § 11.
Medborgarförslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
Expedieras
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr 2019-000244

Svar på medborgarförslag om stöd till personer med synoch/eller hörselnedsättning
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Görel Christer Nilsson m.fl.
gällande stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Där
anges att när syn och/eller hörselnedsättning blir sämre leder detta ofta
till en stor och svår omställningsprocess för den som drabbas. Drabbade
personer blir ofta mer isolerade än andra i samma ålder. Konsekvensen
är ofta ett mer passivt liv, vilket leder till sämre hälsa. För att komma till
rätta med detta föreslås i medborgarförslaget att:
Munkedals kommun anställer en person som kan ge stöd och hjälp till
medborgare med syn- och eller hörselproblem.
personen får den relevanta utbildning som finns på Hagabergs
folkhögskola.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 129 att sända
medborgarförslaget till Välfärdsnämnden för beredning.
Syn- och hörselinstruktör är en värdefull funktion som ger syn- och
hörselskadade stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin
hemmiljö, men också i sitt närområde. Det ger ökade möjligheter att
klara sig mer självständigt i hemmet och i samhället.
Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga
förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och
hörselinstruktör finns. Förfrågan har ställts till Strömstad, Lysekil,
Uddevalla, Dals-Ed, Mellerud, Tanum, Lilla Edet, Färgelanda, Sotenäs,
Vänersborg, Åmål och Orust kommuner. Ingen kommun har visat
intresse, ”utan tackar nej på grund av ekonomiskt läge”, ”ingen
prioriterad fråga” eller ”har nyss avvecklat tjänsten”. Det finns inget
alltså inget intresse i närliggande kommuner om samfinansiering.
Välfärdsförvaltningen har i uppdrag att vidta kostnadssänkande åtgärder
och därför avslutas tjänsten som syn- och hörselinstruktör i samband
med pensionsavgång av person som innehar tjänsten idag. Tjänsten
avses inte att återbesättas på grund av förvaltningens uppdrag att sänka
kostnaderna inom vård och omsorg. Förvaltningen har i uppdrag att
genomföra åtgärder för en budget i balans år 2020, samt ett uppdrag
från fullmäktige om att kostnadsläget inom äldreomsorgen år 2024 ska
vara i nivå med jämförbara kommuner.
Beslutsunderlag
VFN 2020-02-20 § 10
Medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 73
Yrkande
Regina Johansson (S): Bifall till medborgarförslagets första att-sats.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Regina Johanssons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Regina
Johanssons (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat

Justerandes sign

Ja

Matheus Enholm (SD)

x

Christoffer Wallin (SD)

x

Pontus Reuterbratt (SD)

x

Christer Börjesson (SD)

x

Tony Hansson (SD)

x

Mathias Johansson (SD)

x

Linn Hermansson (SD)

x

Jan Petersson (SD)

x

Ann-Sofie Alm (M)

x

Jan Hognert (M)

x

Ausra Karlsson (M)

x

Henrik Palm (M)

x

Martin Svenberg Rödin (M)

x

Ulla Gustafsson (M)

x

Johnny Ernflykt (M)

x

Göran Nyberg (L)

x

Karin Blomstrand (L)

x

Nej

Liza Kettil (S)

x

Jenny Jansson (S)

x

Maria Sundell (S)

x

Per-Arne Brink (S)

x

Regina Johansson (S)

x

Caritha Jacobsson (S)

x

Håkan Bergqvist (S)

x

Leif Karlsson (S)

x

Avstår

Utdragsbestyrkande
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Christer Nilsson (C)

x

Karl-Anders Andersson (C)

x

Lars-Göran Sunesson (C)

x

Carina Thorstensson (C)

x

Rolf Jacobsson (KD)

x

Hans-Joachim Isenheim (MP)

x

Heikki Klaavuniemi (SD)

x

Ja-röst: 18
Nej-röst: 14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Reservation
Liza Kettil (S) för gruppen.
Hans-Joachim Isenheim (MP).
Carina Thorstensson (C) för gruppen.
Expedieras
Förslagsställarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2019-000060

Svar på medborgarförslag gällande öppna dialogmöten mellan
tjänstemannasektorn och politikerna i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om öppna dialogmöten har inkommit från Olle Sandén.
Förslaget föreslår att kommunen tillskapar minst två tillfällen per år för
gemensam öppna dialogmöten till förmån för invånarna.
Kommunfullmäktige i Munkedal har en parlamentarisk beredning med
uppdrag att möta invånarna för att skapa en dialog i aktuella ärenden.
Beredningen representeras av en ledamot från varje parti som finns
representerat i kommunfullmäktige. Beredningen fanns även under
föregående mandatperiod. Under 2019 genomfördes ett sådant möte
gällande Preemraff oljerafffinaderi i Lysekil och dess eventuella
utbyggnad.
Beredningens ansvarsområde är att utveckla former för medborgardialog
med målsättningen att få fler medborgare engagerade i frågor som rör
kommunens verksamhet och utveckling. Dialogen skall också ge
förutsättningar för att tillvarata kompetens och utveckling.
Kommunfullmäktige har vidare beslutat att från och med 2020
webbsända samtliga kommunfullmäktige sammanträden som ett led i att
öka dialogen och tillgängligheten till kommunfullmäktiges debatt och
dialog.
Dessutom arrangerar de politiska partierna olika former av dialogmöten
där kommunens invånare är målgruppen.
Att därutöver organisera fler möjligheter för dialog med invånarna är inte
aktuellt för tillfället.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-03-09, § 44.
Tjänsteskrivelse.
Medborgarförslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat
Expedieras
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr 2019-000155

Svar på motion från Moderaterna om att upphäva beslutet om att
inköpa Fairtrade med invånarnas pengar
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2013, § 104, att bifalla
en motion om att Munkedals kommun ska bli Fairtrade-kommun.
Beslutet innebär bland annat kommunen ska söka Fairtrade-diplomering
och verka för etisk konsumtion i såväl den egna verksamheten som hos
kommuninvånarna. Motionens intentioner om att bli diplomerad
Fairtrade-kommun aldrig genomförts. Det kan också konstateras att det
finns Fler verktyg för rättvis och etisk handel än Fairtrade, bland annat
ILO, WFTO och ISO-standard.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-03-09, § 46.
Tjänsteskrivelse.
PM.
Motion.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Pontus Reuterbratt (SD), Ann-Sofie Alm (M) och Rolf Jacobsson (KD):
Bifall till motionen.
Liza Kettil (S), Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Pontus
Reuterbratts (SD) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Pontus Reuterbratts (SD) med fleras yrkande.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) med fleras yrkande.
Nej-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806

Sida

28(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 75
Omröstningsresultat

Ja

Matheus Enholm (SD)

x

Christoffer Wallin (SD)

x

Pontus Reuterbratt (SD)

x

Christer Börjesson (SD)

x

Tony Hansson (SD)

x

Mathias Johansson (SD)

x

Linn Hermansson (SD)

x

Jan Petersson (SD)

x

Ann-Sofie Alm (M)

x

Jan Hognert (M)

x

Ausra Karlsson (M)

x

Henrik Palm (M)

x

Martin Svenberg Rödin (M)

x

Ulla Gustafsson (M)

x

Johnny Ernflykt (M)

x

Nej

Göran Nyberg (L)

x

Karin Blomstrand (L)

x

Liza Kettil (S)

x

Jenny Jansson (S)

x

Maria Sundell (S)

x

Per-Arne Brink (S)

x

Regina Johansson (S)

x

Caritha Jacobsson (S)

x

Håkan Bergqvist (S)

x

Leif Karlsson (S)

x

Christer Nilsson (C)

x

Karl-Anders Andersson (C)

x

Lars-Göran Sunesson (C)

x

Carina Thorstensson (C)

x

Rolf Jacobsson (KD)

x

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Heikki Klaavuniemi (SD)

Avstår

x
x

Ja-röster: 17.
Nej-röster: 15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806

Sida

29(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 75
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och upphäver sitt
beslut den 28 november 2013, § 104, om att Munkedals kommun ska bli
en diplomerad Fairtrade-kommun.
Reservation
Liza Kettil (S) för gruppen.
Hans-Joachim Isenheim (MP).
Karin Blomstrand (L) för gruppen.
Expedieras
Ekonomiavdelningen/Upphandlare
Kostenheten
Administrativ chef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr 2019-000037

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om installation
av containertankstation för bensin & diesel och tillhörande
snabbladdningsstation för elfordon vid brandstationen i Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet de gröna, föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att sätta upp en containertank för bensin och diesel
vid brandstationen samt en snabbladdningsstation.
Förvaltningen har inlett arbetet med att förse kommunala arbetsplatser
med laddningsmöjligheter för kommunala tjänstebilar. Under 2020
planeras utbyggnad för hemtjänsten i Dingle och Hedekas samt Forums
bilar. Kommunen har inga planer på att erbjuda privata fordon
laddningsmöjlighet. Det är en fråga för marknaden.
Frågan om containertankstation vid brandstationen (alt. annan plats) för
kommunala tjänstebilar bör utredas. Det kan finnas möjlighet att minska
de kommunala kostnaderna för fordonsparken.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-03-09, § 45.
Tjänsteskrivelse.
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP).
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning om
containertankstation.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation.
Yrkande
Christer Börjesson (SD): Avslag till motionen.
Jan Hognert (M), Ann-Sofie Alm (M) och Per-Arne Brink (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Christer
Börjessons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning om
containertankstation.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

31(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 76
Expedieras
Skriv expediering här

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 77

Dnr 2019-000081

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om
handikappbadplatser i Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheter och
kostnader för att få till stånd handikappbadplatser, minst en som
uppfyller ovan ställda kriterier samt att kultur- och fritidsnämnden
arbetar med en tydlig tidsplan så att minst en handikappbadplats är klar
till sommaren 2020.
Handikappbadplats finns på Gårvik (när inte vädret förstör ramp mm).
Handikapptoalett finns i Saltkällan.
Möjligheten att anordna ramp etc. och toalett på samma badplats bör
utredas.
Eventuella kostnader för anläggande/drift ska redovisas.
I detta motionssvar har kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat eftersom de kommunala
badplatserna hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-05-11, § 75
Beslut KFN 2020-03-11, § 22
Motion från Karin Blomstrand (L).
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att utreda möjligheten att anordna handikappbadplats och toalett på badplatser i Munkedal.
Yrkande
Karin Blomstrand (L) och Matheus Enholm (SD): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att utreda möjligheten att anordna handikappbadplats och toalett på badplatser i Munkedal.
Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 78

Dnr 2020-000066

Svar på motion från Rolf Berg (S) gällande bygglovshantering.
Sammanfattning av ärendet
Rolf Berg (S) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att avgiften för bygglov
reduceras samt att om möjligt förenkla bygglovshanteringen.
Kommunen har över tid genomfört förenklingar inom bygglovsområdet.
Ett exempel är bygglovsbefrielse för tillbyggnad upp till 50 m2 för
fastigheter utanför områden med sammanhållen bebyggelse. Andra
exempel är beslut i Byggnadsnämnden om att generellt tillåta större
komplementbyggnader än vad detaljplanen för området tillåter.
Att sänka avgiften för endast fastigheter på ”landsbygden” är sannolikt
inte möjligt.
Att sänka taxan för alla är möjligt men förutsätter ökat kommunbidrag.
Det kan finnas andra sätt att inom ramen för lagstiftningen förenkla
hanteringen av bygglov mm så därför bör översynen fortsätta.
Motionen bör bifallas och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
utreda frågorna.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-05-11, § 76
Beslut SBN 2020-04-24, § 37
Tjänsteskrivelse
Motion från Rolf Berg (S)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt
samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att reducera avgifter
för bygglov samt att förenkla bygglovsprocessen.
Yrkande
Jan Hognert (M) och Per-Arne Brink (S): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt
samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att reducera avgifter
för bygglov samt att förenkla bygglovsprocessen.
Expedieras
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 79

Dnr 2019-000246

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om att Lysekilsbanan bör
utredas i samband med satsning på Bohusbanan
Sammanfattning av ärendet
Göran Nyberg (L) har inkommit med en motion om att Munkedals
kommun stöder Lysekils kommun om att en utredning om
Lysekilsbanans framtid görs i samband med upprustning och
modernisering av Bohusbanan.
Lysekils kommun har beslutat att man i samband med deltagandet i en
upprustning av Bohusbanan med dubbelspår ska verka för en utredning
om att åter trafikera Lysekilsbanan.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-05-11, § 100
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
Expedieras
Kommundirektören
Motionären.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 80

Dnr 2018-000105

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP
(idéburet offentligt partnerskap)
Sammanfattning av ärendet
Hans-Joachim Isenheim har till Kommunfullmäktige 2018-03-01, lagt
fram en motion om att teckna avtal genom Idéburet Offentligt
Partnerskap med ”Vägen ut, Branneby”. I samband med omorganisation
2019-01-01 fördes motionen över till Kultur- och fritidsnämnden.
Munkedals kommun saknar idag generella riktlinjer kring avtal genom
Idéburet Offentligt Partnerskap. Då detta saknas bör avtal ej tecknas
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 123.
Beslut KFN 2020-05-13, § 32.
Motion Hans-Joachim Isenheim (MP)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med "Vägen ut,
Branneby".
Yrkande
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och HansJoachim Isenheims (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut,
Branneby”.
Expedieras
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806

Sida

36(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 81

Dnr 2017-000426

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de ideella
organisationernas ställning i välfärdsarbetet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
besvara motion från Karin Blomstrand (L). I motionen föreslås att en
utredning genomförs om förutsättningarna för Munkedals kommun att
införa en lokal överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap.
På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala
området och inom integrationsområdet - mellan regering, Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer.
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det
sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga
villkor med andra aktörer verksamma på området.
En utredning har gjorts av Wivi-Anne Wiedemann, anställd som
verksamhetsutvecklare på Välfärdsenheten. Utredningen är ett material
som lägger god grund till hur Munkedals kommun kan skapa en lokal
överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 124.
Beslut KFN 2020-05-13, § 33.
Motion från Karin Blomstrand (L).
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap.
Yrkande
Karin Blomstrand (L) och Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap.
Expedieras
Kommundirektören
Motionären
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 82

Dnr 2019-000255

Svar på motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet - Belys
HBTQ-frågorna i skolorna
Sammanfattning av ärendet
Motionären Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på att Munkedals kommun
genomför en särskild utbildnings- och informationsinsats i HBTQ-frågor
till personal i kommunens skolor.
Skolverket har förutom det som står i läroplanen en mängd dokument
som beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med
sexualitet, genus och relationer i grund- och gymnasieskolan. Här finns
både webbutbildningar och stödmaterial för grund-, gymnasie- och
särskolan. Materialen visar hur personalen kan möta både läroplanens
krav och möjligheter. Materialet ska bidra till att utveckla en
undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och
reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska,
samhälls- och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga
perspektiv. Stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till
rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna
förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utöver det redan pågående
arbetet att inkorporera insatsen som motionen avser i den av Barn och
utbildningsnämndens antagna strategiska plan för höjd måluppfyllelse.
Planen innehåller bland annat de utbildningsinsatser som ska
genomföras för personalen på skolorna under en femårsperiod.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 125.
Beslut BOUN 2020-04-22, § 28.
Motion från Lars-Göran Sunesson (C).
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Expedieras
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 83

Dnr 2020-000113

Redovisning av motioner och medborgarförslag 2020 som ej
beretts färdigt - Välfärdsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden
(och övriga nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till
fullmäktige över de motioner och medborgarförslag som kommit in till
fullmäktige, överlämnats till välfärdsnämnden för beredning och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april
och november.
Planeringen var att välfärdsnämnden i sitt möte 2020-03-19 skulle
behandlat ärendet så redovisningen kunde överlämnas till
kommunfullmäktiges möte i april. Då välfärdsnämndens möte ställdes in
på grund av covid19, har redovisningen inte kunnat inlämnats tid till
kommunfullmäktige.
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts
färdigt av välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 130.
Beslut VFN 2020-05-20, § 33
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Expedieras
Välfärdsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 84

Dnr 2020-000178

Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner som ej
beretts färdigt 2020 - barn och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29-30 ska
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.
Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 131.
Beslut BOUN 2020-04-22, § 29
Redovisning medborgarförslag och motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806

Sida

40(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

§ 85

Dnr 2020-000186

Kommunalt partistöd 2020 - Liberalerna i Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300
kr.
Liberalerna inkom 2020-05-15 med redovisning för kommunalt partistöd.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 116.
Tjänsteskrivelse.
Redovisning av partistöd 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Liberalerna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr)
Totalt: 35 475 kr
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Liberalerna i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr)
Totalt: 35 475 kr
Expedieras
Liberalerna i Munkedal
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2020-186
Slutarkiv för KS 2019-40

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 2020-000208

Kommunalt partistöd 2020 - Vänsterpartiet Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300
kr.
Vänsterpartiet inkom 2020-06-03 med redovisning för kommunalt
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 117.
Tjänsteskrivelse.
Redovisning av partistöd 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr)
Totalt: 35 475 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr)
Totalt: 35 475 kr.
Expedieras
Vänsterpartiet i Munkedal
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2020-208
Slutarkiv för KS 2019-58

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2020-000210

Kommunalt partistöd 2020 - Munkedals arbetarekommun
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag
och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300
kr.
Munkedals arbetarkommun inkom 2020-06-03 med redovisning för
kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och
är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 118.
Tjänsteskrivelse
Redovisning av erhållet partistöd 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Munkedals arbetarkommun enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 8 x 11 825 kr (94 600 kr)
Totalt: 106 425 kr
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Munkedals arbetarkommun enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 8 x 11 825 kr (94 600 kr)
Totalt: 106 425 kr
Expedieras
Munkedals arbetarkommun
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2020-210
Slutarkiv för KS 2019-52

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 2018-000442

Återrapport - Översyn dokumentationskrav, Barn- och
utbildningsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11- 25 att barn- och
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I
samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av
kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning.
Barn och utbildningsförvaltningen har genomlyst de dokumentationskrav
som finns samt vilka åtgärder som gjorts eller planeras att införas för att
förenkla och effektivisera.
Generellt ska digitala system förenkla och tidsoptimera vardagen för
medarbetaren.
Införande av en gemensam skolportal kommer att underlätta för
användarna.
När Ciceron är implementerat fullt ut kommer det att förenkla och korta
ner arbetstiden avsevärt för nämndsekreterare och registrator.
Digital signering och digitalt närvarosystem är andra exempel på hur
handläggningstider kan förkortas.
Fortbildning i hur systemen används är en investering som krävs för att
få ut full effekt.
Skolverket har identifierat sex områden som andra funktioner kan
hantera än legitimerade lärare. Lärare får mer tid till undervisning och
skolutveckling.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 126.
Beslut BOUN 2020-04-22, § 30.
Beslut KF 2019-11-25, § 132.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn och utbildningsförvaltningens
redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer
tidseffektivt sätt med tillägg att:
Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av
Coronaviruset verkligen behövs göras.
Yrkande
Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 88
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn och utbildningsförvaltningens
redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer
tidseffektivt sätt med tillägg att:
Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av
Coronaviruset verkligen behövs göras.
Expedieras
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 89

Dnr 2020-000106

Återrapport - Kartläggning av orsaker till hög sjukfrånvaro
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132, i ärendet ”kommunens mål
och resursplan”, välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga
bakomliggande faktorer till den omfattande sjukfrånvaron.
Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den
omfattande sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de
verksamhetssystem där sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation
till den OSA-enkät (organisatorisk och social arbetsmiljöenkät) som
anställda besvarar en gång per år.
Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder
en komplex bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid,
motsvarande svängningar i hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av
statistik eller forskning.
Trots det framhålls arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i
perioder av ökad sjukfrånvaro. Eftersom det rör sig om stora kostnader
för arbetsgivaren samt har inverkan på personalens välbefinnande så är
det en angelägen fråga.
Arbetsgivaren behöver göra det som går för att sänka sjuktalen.
Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera håll för att sänka
sjuktalen samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt
förfogande för att vända trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid
som norm, att utbilda chefer i sitt ledarskap, lyfta fram de rutiner som
finns för hur sjukfrånvaron hanteras, samt att nyttja de resurser som
finns att tillgå i form av HR-avdelning och företagshälsovård.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 127.
Beslut VFN 2020-05-20, § 29.
Tjänsteskrivelse
Kartläggning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.
Expedieras
Välfärdsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 907806

Sida

46(49)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 90

Dnr 2020-000109

Återrapport - Översyn och analys av dokumentationskrav,
Välfärdsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag.
I samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av
kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning.
Myndighetsutövningen hos Individ- och familjeomsorg och Bistånd
tillämpar de riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram gällande
dokumentation och handläggning. Kontroll av dokumentationen sker två
till fyra gånger per år för varje handläggare. När Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) har gjort granskningar av dokumentationen följer de
socialstyrelsens rekommendationer, deras bedömning har varit att
dokumentationen i Munkedals kommun är bra, dock kan det i vissa fall
behövas dokumenteras mer då det handläggarna faktiskt
utfört är mer än det som kan utläsas i akt.
Förvaltningen redovisar områden där lagstyrda dokumentationskrav kan
förenklas genom digitala lösningar och andra åtgärder, så som; nytt
verksamhetssystem, taligenkänning, Barnsam, administrativt stöd,
resurser vid implementering av nytt system samt BBIC (barnets behov i
centrum), processvägledning för utförarna kring dokumentation, tätare
uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation och en App till
telefonen för dokumentation.
Enligt särskilda konsekvensbeskrivningar görs bedömningen:
att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer en
kostnad som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det
i förlängningen leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en
bättre arbetsmiljö och det bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.
Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet
bättre kan komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är
igenkännbart för barn.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 128.
Beslut VFN 2020-05-20, § 30.
Tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

Forts § 90
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.
Expedieras
Välfärdsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-29
Kommunfullmäktige

§ 91

Dnr 2020-000111

Återrapport - Översyn, resursoptimering av arbetsuppgifter,
Välfärdsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga
förvaltningar kritiskt skall granska respektive organisation för att
identifiera arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras.
Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna som Munkedals kommun
står inför och som innebär att förvaltningarnas arbete bedrivs effektivt
och med bibehållen kvalitet.
Välfärdsförvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter
som kan förenklas och elimineras. Flera processer är igång och syftar till
att skapa en mer effektiv verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete
som pågår under hela året och som skall bidra till att skapa en mer
kostnadseffektiv organisation.
Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp
av digitala lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och
för att lösa delar av kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade
statsbidrag samt ansöka om projektmedel.
Förvaltningen har identifierat och redovisar arbetsuppgifter som har
eliminerats/förenklats eller som kan elimineras/förenklas i framtiden.
Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det
kan vara kostnadsminskning, men man ska beakta att licenskostnader
för digitala system, moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till
höga kostnader.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-06-15, § 129.
Beslut VFN 2020-05-20, § 31.
Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller
elimineras.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller
elimineras.
Expedieras
Välfärdsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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