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Övriga närvarande Håkan Sundberg, kommundirektör 
Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Justerare Per-Arne Brink (S) och Martin Svenberg-Rödin (M)  
 
Justeringens plats och 
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Paragrafer §§ 127-153 
 
Underskrifter 

 

 Sekreterare 

 

 
 Linda Ökvist  

 Ordförande 
  

 Heikki Klaavuniemi (SD)  

 Justerare 
  

 Per-Arne Brink (S)  
   
   
 Martin Svenberg-Rödin (M)  
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§ 127 Dnr 2019-000217 

Svar på interpellation från Regina Johansson (S) till 
Välfärdsnämndens ordförande Johnny Ernflykt (M) - Vad är 
avsikten med de särskilda boendena i kommunen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regina Johansson (S) inkom 2019-10-15 med interpellation ställd till 
Välfärdsnämndens ordförande Johnny Ernflykt (M) om vad som är 
avsikten med de särskilda boendena i kommunen. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-28, § 105 beslutade 
fullmäktige att bordlägga ärendet. 
 
Interpellationen anses framställd och besvaras av välfärdsnämndens 
ordförande.   
 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Regina Johansson (S). 
Interpellationssvar från välfärdsnämndens ordförande.      
 

Protokollsanteckning 

Interpellationen samt svaret bifogas protokollet. 

 

 

 



 
 
 

M U N K E D A L 

 

Interpellation  

Till Välfärdsnämndens Ordförande, Johnny Ernflykt (m) 

I juni 2017 togs det senaste beslutet i fullmäktige om strukturerna för våra 

äldreboenden (vård- och omsorgsboenden) i Munkedal.  

Under 2019 har vi kunnat notera några saker som tyder på att majoriteten har nya 

planer för Munkedals äldreomsorg; en byggnation på Sörbygården har stoppats, i 

Dingle verkar nybyggnationen av det nya boendet stå stilla och det har gjorts ett 

”intagningsstopp” på Ekebacken.  

Med detta som bakgrund ställer jag följande fråga: 

Vad är din, och majoritetens avsikt med de särskilda boendena i kommunen: 

- Det planerade vård- och omsorgsboendet i Dingle? 

- Sörbygården?  

- Allégården? 

- Dinglegården? 

- Ekebacken?  

 

 

 
Regina Johansson, Socialdemokraterna 

2019-10-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.munkedal.se   
 

   

 
  
  
 

 
 
Svar på interpellation från Regina Johansson (S) ang. äldreboenden.  
 
Enligt utredningar och underlag som kom fram under förra mandatperioden togs 
beslut om att bygga ett nytt äldreboende i kommunen. Under 2019 kom uppgifter 
från vår ekonomiavdelning redan under våren att behovet är inte så stort som det 
tidigare visats. Även i utredningen från Inrikta som kom nu i oktober ser vi inte det 
ökade behovet dom närmsta åren.  
 
Med det i tanken har även väntetiden sjunkit från ca 60 dagar (lagen säger max 90 
dagar) till 0 dagar samt övertalighet på våra nuvarande boenden med lediga 
platser. Tomma eller outnyttjade platser kostar kommunen stora pengar och 
därmed är det logiskt att förvaltningen komme lägga fram ett förslag till beslut i 
nämnden om att stänga en avdelning på Ekebacken. Tilläggas här skall även att vi 
fått anmärkningar från Arbetsmiljöverket som inte är lätta att åtgärda i befintliga 
lokaler. Då Allégården under november månad kommer att kunna erbjuda 6st nya 
platser efter att en utbyggnation kommer stå klar skulle detta kunna bli en logisk 
övergång från Ekebacken för att kunna stänga ner en avd. Anledning till 
intagningsstoppet kommer ur tanken att lägga ner en avdelning.  
 
På Sörbygården stoppades en tilltänkt utbyggnad av förvaltningschef Mats Tillander 
i samråd med verksamheten som inte såg behovet av fler plaster. I skrivande stund 
finns en ledig plats av befintliga på Sörbygården.  
 
Vad gäller Dinglegården finns inga planer just nu, men pga alla indikationer på att 
vi inte behöver bygga ett nytt äldreboende i Dingle eller någon annanstans i 
kommun just nu ligger det bygget tillfälligt på is.  
 
Skall vi få en ekonomi i att bygga ett nytt boende, självklart efter behov kan 
samtliga övriga boenden behöva avvecklas och där finns ingen majoritet som står 
bakom vad jag vet. Åtminstone är inte Moderaterna i Munkedal redo för detta 
beslut.  
 
Jag vill avsluta med att ifrågasätta denna interpellation och dess syfte? 
Vi har från Moderaterna valt att vara väldigt öppna och transparenta i vår politik 
under denna mandatperiod och dom flesta svar här ovan har diskuterats och lyfts i 
nämnden, dom punkter som ännu kanske inte berörts har pratats om i presidiet och 
där via koalitioner alla partier anses representerade är det märkligt att dessa svar 
inte kommit dig tillgodo.  
 
För Moderaterna: 
Johnny Ernflykt  
Välfärdsnämndens ordf. 
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§ 128 Dnr 2018-000447 

Inkomna avsägelser till kommunfullmäktige 2019-11-25 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nina Isenheim (MP) inkom 2019-11-01 med avsägelse gällande uppdrag 
som ledamot i fullmäktiges beredning för hållbar utveckling.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Nina Isenheim (MP) från sitt 
uppdrag som ledamot i fullmäktiges beredning för hållbar utveckling.  
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§ 129 Dnr 2019-000244 

Anmälan av medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m fl om 
stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning 

 

Sammanfattning av ärendet 

Görel Christer-Nilsson med flera inkom 2019-11-04 med 
medborgarförslag om stöd till personer med syn- och/eller 
hörselnedsättning.  
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson med flera 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända medborgarförslaget till 
Välfärdsnämnden för beredning.  

 
Expedieras 

Välfärdsnämnden 
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§ 130 Dnr 2019-000246 

Anmälan av motion från Göran Nyberg, Liberalerna - 
Lysekilsbanan bör utredas i samband med satsning på 
Bohusbanan 

 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Nyberg (L) inkom 2019-11-05 med motion om att utreda 
Lysekilsbanan i samband med satsning på Bohusbanan.  
 

Beslutsunderlag 

Motion från Göran Nyberg (L)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

 
Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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§ 131 Dnr 2019-000255 

Anmälan av motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet - 
Belys HBTQ-frågorna i skolorna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Göran Sunesson (C) inkom 2019-11-11 med motion om särskilda 
utbildnings- och informationsinsatser om HBTQ-frågor till personal i 
kommunens skolor.  
 

Beslutsunderlag 

Motion från Lars-Göran Sunesson (C)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning.  

 
Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 132 Dnr 2018-000442 

Kommunens Mål och resursplan (MRP), budget 2020 plan 2021-
2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 500 invånare.  

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

 Investeringsmål är att självfinansieringsgrad av reinvesteringar 
ska minst uppgå 74 %. Det långsiktiga målet är att 
egenfinansiera kommunens reinvesteringar. 

 Under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär 
användas till att amortera på låneskulden. 

 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. Inför budget 2019 
beslutades den vara oförändrad. 
 
Skatter och bidrag 
Ökningen av skatteintäkterna år 2020 förbättras då invånarantalet 
budgeterats upp till 10 500 invånare (ökning +50 invånare, 2,8 mnkr). 
Skatteprognosen för maj visade även en förbättring då skatter och 
inkomstutjämningen samt LSS utjämningens prognos var mer positiv än 
försämringen på kostnadsutjämning med 2,0 mnkr. Under 2020 ökar 
intäkterna med totalt 18,9 mnkr (2,8 %).  
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 
bidrag för budgetåren 2020. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2021-2022 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag med 
nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
 
Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej 
ut utan detta får nämnderna ta hänsyn till. Avsättning görs även till 
volymbuffeten för fler invånare. 
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 1,9 mnkr år 2020. Då 
statsbidraget enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021 
kommer det krävas ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges 
förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr då posten kommer avvecklas.   
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Forts § 132 
 
Budgetramar till nämnderna 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2020 i balans. 
 
Nämnderna får en utökad ram med 8,7 mnkr. Förstärkningen främst 
kopplat till volymförändringar inom barn -och utbildning samt 
äldreomsorg. Totalt är 642,1 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. 
löneökningar och kompensation för kapitalkostnader som kompenseras 
när förhandling och aktivering sker. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 §91 enligt budgetförslaget med 
följande ändringar för budget 2020 (förändringarna är inarbetade i 
budgethandlingen): 
Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta en fortsatt 
Hedekassatsning, till simundervisning samt till undervisning för elever 
med särskilda behov. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll av 
kommunens fastigheter.  
 
Kultur och fritidsnämnden tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i 
Svarteborg o Sörbygden. 
 
Ovanstående utökningar finansieras genom en kommunövergripande 
prövning av alla återbesättningar av tjänster vid personalomsättning. 
Förslaget på neddragning redovisades för kommunstyrelsen i oktober 
2019. Totalt minskas budgetramarna för nämnderna med 6 Mnkr enligt 
följande fördelning: 
VFN – 2,3 Mnkr, BUN -1,9 Mnkr, KoF -0,8 Mnkr, SBN -0,6 Mnkr, KS -0,4 
 
Dessa minskningarna är inte inarbetade i budgethandlingen (MRP) utan 
görs efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige. 
 
Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2020 begär tilläggsanslag 
utökad ram om 2,4 mnkr.  
0,7 mnkr inrätta en ny tjänst som planhandläggare  
0,1 mnkr för drift av offentliga toaletter enligt KF-beslut  
1,6 mnkr förbättra underhåll av kommunala fastigheter 
2,4 mnkr totalt utökning 
 
Begäran av tilläggsanslag på 2,4 mnkr föreslås att avslås, då nämnden 
tillförs 1,0 mnkr för fastighetsunderhåll. 
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Forts § 132 
 
Utvärdering tjänst inom försörjningsstöd IFO, Välfärdnämnden 
Fortsatt tjänst inom försörjning IFO enligt beslut KS 2017-06-14 §88, 
budget 2018. Under 2018 beslöts det att finansiera en tjänst inom IFO 
från KS förfogandepost. Inför 2020 skulle en utvärdering och tjänsten 
prövas om medlem skulle gå tillbaka till KS förfogande eller fortsätta 
arbetet mot långvariga försörjningstagare.  Välfärdsnämnden ser att 
projektet har resulterat ut bra och begärt att få kvarhålla 
tjänsten/budgeten inom IFO och att den blir permanent 0,550 mnkr.  
 
Investeringar 
Under september har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att 
investeringsplanen ändras för att bättre stämma med aktuell 
tidsplanering. Justeringen består av att flytta 8,5 mnkr i budget 2020 till 
2021-2022 (91 mnkr sänks till 82,5 mnkr). Främst flyttas Hedekas 
reinvestering samt nyinvestering år 2020 till 2021-2022 i väntan på att 
Kungsmarksskolan färdigställs. Kungsmarksskolans reinvestering 
tidigareläggs till att påbörjas 2020. I budget 2020 tillförs ett 
investeringsprojekt som redan beslutats i KF 2018-06-27 som gäller 
utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar för eldrivna fordon.  
 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2020 uppgår till 82,5 mnkr. Av de 82,5 mnkr klassas 54,4 mnkr som 
reinvestering. De största investeringsutgifterna i budget 2020 är 
renovering av Hällevadsholms skola, nybyggnation av bollhall på 
Kungsmarksskolan, påbörjande av projektering av skola 4–6 
Kungsmarksområdet samt Påbörja Kungsmarksskolans renovering. 
Under år 2020 kan 35,7 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat 
och avskrivningar) av de planerade 54,4 mnkr. Detta innebär en 
självfinansieringsgrad på 66 % och målet uppfylls inte under år 2020 på 
74 %. 
 
Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 
Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 

 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  

 
Varje nämnd ska fram till september månad konkretisera 
kommunfullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
perioden 2020. MRP är nu kompletterad med nämndernas antagna 
verksamhetsmål.  
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Forts § 132 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 162 
Mål- och resursplan, budget 2020 plan 2021-2022 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2020, med plan för 2021-2022 med nedan angivna ändringar  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas 
budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr 
enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran 
av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 
fastighetsunderhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran 
att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.  
 
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.   
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2020 till 
98,5 mnkr efter att ha flyttat investering och reinvestering för Hedekas 
skola till år 2020. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2020 på 55,0 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 inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 
% till 11,17 mnkr år 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.   
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Forts § 132 
 
Yrkande 
Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD), Johnny Ernflykt (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Liza Kettil (S): Bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och 
Kristdemokraternas förslag till budget 2020. 
 
Olle Olsson (KD): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande med tilläggsyrkande: 
Kommunfullmäktige beslutar att, i syfte att resursoptimera, ska 
förvaltningarna kritiskt granska respektive organisation för att identifiera 
arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 
 
Välfärdsnämnden skall kartlägga bakomliggande orsaker till den 
omfattande sjukfrånvaron. Att sänka sjukfrånvaron är förutom viktigt för 
nämndens ekonomiska utfall även av stor vikt för personalens 
välbefinnande. 
 
Redovisning av ovanstående uppdrag skall ske till Kommunfullmäktige 
vid ordinarie möte i april 2020.  
 
Karl-Anders Andersson (C), Lars-Göran Sunesson (C), Regina Johansson 
(S), Per-Arne Brink (S): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Olle Olssons (KD) yrkande. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Olle Olssons yrkande samt med 
tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla med Västra 
Götalandsregionen om förändring av utbudspunkt för syn- och 
hörselinstruktör eller samarbete om ovan nämnda. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) 
tilläggsyrkande. 
 
Ajournering begärs och verkställs. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza 
Kettils (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 132 

Omröstning 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande. 

 
Omröstningsresultat 

Ja-röster: 18 
Nej-röster: 16 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
tilläggsyrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2020, med plan för 2021-2022 med nedan angivna ändringar  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas 
budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr 
enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran 
av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för 
fastighetsunderhåll. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran 
att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.  
 
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.   
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2020 till 
98,5 mnkr efter att ha flyttat investering och reinvestering för Hedekas 
skola till år 2020. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
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Forts § 132 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 
% till 11,17 mnkr år 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 % 
 
Kommunfullmäktige beslutar att, i syfte att resursoptimera, ska 
förvaltningarna kritiskt granska respektive organisation för att identifiera 
arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 
 
Välfärdsnämnden skall kartlägga bakomliggande orsaker till den 
omfattande sjukfrånvaron. Att sänka sjukfrånvaron är förutom viktigt för 
nämndens ekonomiska utfall även av stor vikt för personalens 
välbefinnande. 
 
Redovisning av ovanstående uppdrag skall ske till Kommunfullmäktige 
vid ordinarie möte i april 2020.  
 

Reservation 

Liza Kettil (S) för gruppen till förmån för eget förslag. 
Rolf Jacobsson (KD) för gruppen till förmån för eget förslag. 
C-gruppen till förmån för eget förslag. 

 
Expedieras 

Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomiavdelning 
Personalavdelning 
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SIDAN 1 

Munkedal – en bra plats att leva och bo på! 

Vår kommun är stor till ytan och lite mindre till antalet invånare. Det innebär att vi 

har gott om plats för nya människor och nya företagsetableringar, men ger oss också 

andra speciella förutsättningar. Var och en får mycket natur, men också längre 

avstånd. Alla kan inte ha lika långt till allt, men bostadsadressen ska inte avgöra 

kvaliteten på den kommunala service som erbjuds. Alla barn och ungdomar som bor i 

kommunen ska få lika möjligheter till en bra skolgång, och alla som behöver 

äldreomsorg ska kunna lita på att den fungerar var den än ges i kommunen. För att 

detta ska kunna uppnås, behöver det finnas förutsättningar för hela kommunen att 

växa och utvecklas, och det behöver finnas en plan både för kommunen som helhet 

och de olika kommundelarna. 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 Munkedal 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 verksamhet så som skola, social omsorg och integration. Genom detta och 

en öppenhet mot omvärlden säkrar vi ett öppet, tillgängligt och välkomnande samhälle 

för alla människor som kommer till Munkedal. 

 

ETT MUNKEDAL SOM MÖTER FRAMTIDEN 

Vi tror på Munkedal och ser att vi står inför utmaningar som är spännande men som 
också 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 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. En viktig utmaning för kommunen under 2020 är att 
barnkonventionen från 1 januari blir lag och att barnperspektivet genom det får än 
högre betydelse för planeringen av den kommunala verksamheten. 

 

Det måste finnas en tydlig tidsplan för byggnationen av det nya äldreboendet i Dingle. 
Vi anser att upprustning och satsningar på Hedekas skola är viktiga för att skolan i 
Sörbygden fortsatt ska vara kvalitativ. Vi investerar för framtiden och för att möta de 
behov som ett ökat invånarantal innebär. Därför anser vi att det är viktigt att det ska 
byggas ett flexibelt aktivitetshus anpassat för både sport och kultur istället för en 
bollhall enbart anpassad för bollsport. 

 

Vi har idag en positiv befolkningsutveckling och ser att det är en utveckling som 

kommer att fortsätta. 1 november 2019 nådde Munkedal 10 541 invånare. 



 

SIDAN 2 

Befolkningsprognoserna från SKL och SCB visar på en fortsatt ökning av kommunens 

befolkning vilket innebär att vi i november 2020 kommer att nå 10 600 invånare. 

Framöver kommer befolkningen öka än mer med tanke på de byggnationer som pågår 

i kommunen samt de planerade byggnationerna på gamla Sohlbergsområdet. Ökat 

invånarantal innebär också ökat behov av samhällsservice. Det innebär att det är av 

yttersta vikt att byggnationerna av äldreboendet och förskolan i Dingle kommer igång 

och inte skjuts på framtiden. 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. 

 

Utvecklingscentrum Munkedal är en viktig del 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.  

 

Befolkningsökningen är en nyckel till att möta framtiden och den är också realistisk. 

Redan idag ökar befolkningen och än mer när planerade byggnationer tas i bruk. Det 

tillsammans med investeringar så som äldreboendet och förskolan blir strategiskt 

viktigt för att möta den försämring av ekonomin som väntar 2022. Genom att stå redo 

med omsorgsplatser, med förskolor, bostäder och med 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 och en försämrad ekonomi. För åren 2021 och 2022 kommer det 

bli nödvändigt med minskade ramar för att upprätthålla resultatet. 

 

Målgrupp 

Grupp Utfall Utfall Prognos Prognos 

år 2018 
2019 per 

1 nov 
2021 2022 

Födda 0 114 97 121 123 

Förskola  1-5 602 622 620 626 

Förskoleklass 6 149 117 124 125 

Skolbarnomsorg  6-9 502 375 521 499 

Skolbarnomsorg  10-12 375 377 364 387 

Grundskola  7-15 1081 1 108 1 149 1 149 

Gymnasium 16-18  344 336 370 380 

Övriga åldrar               19-64  5 625 5 623 5 601 5 659 

Äldreomsorg 65-79 1 357 1 890 1 875 1 835 

Äldreomsorg 80-89 490 610 591 606 

Äldreomsorg 90+ 130 138 149 147 

Eget antagande prognos 
befolkning  

10 503 10 541* 10 600 10 650 

    

      

  



 

SIDAN 3 

1. DEMOKRATI – DELAKTIGHET – LIVSKVALITET 

Munkedals kommun ska präglas av en värdegrund baserad på respekt, solidaritet och 

alla människors lika värde. 

Vi vill ha en kommun med öppen och levande medborgardialog där goda idéer tas till 

vara. 

För ökad livskvalitet behöver vi göra satsningar för en hållbar samhällsutveckling med 

energisatsningar, härproducerad mat och en fossilfri verksamhet. 

Kultur och föreningsliv ska stödjas och uppmuntras, så att det kan bidra till bra 

mötesplatser och en god livskvalitet i Munkedals kommun. 

 

2. TRYGGHET OCH VÄLFÄRD 

I Munkedals kommun ska vi kunna känna trygghet och tillit oavsett livssituation. 

Munkedals kommun ska ha en skola som ger alla barn rätt förutsättningar att lyckas, 

både vad gäller kunskaper och personlig utveckling. 

Vi ska ha en omsorg med hög kvalitet och stor valfrihet. 

Vi behöver fortsätta att satsa på integration i vårt samhälle och arbeta med stöd i 

förebyggande syfte. 

 

3. SAMHÄLLS- OCH LANDSBYGDSUTVECKLING 

För att skapa ett bra företagsklimat är goda kontakter med näringslivet viktigt. 

Med färdig byggmark och möjlighet till snabba utbildningsinsatser via 

Utvecklingscentrum Munkedal, skapar vi fortsatt tillväxt. 

Vi behöver stimulera byggande av olika boendeformer i hela kommunen. 

Munkedals kommun behöver en fortsatt satsning på infrastruktur, såväl 

telekommunikation som vägar och kollektivtrafik. 

Vi vill investera i en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor i våra verksamheter. 

  



 

SIDAN 4 

NÄMNDERNAS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VÅRA PRIORITERINAR FÖR 2020 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Befolkningsökningen ger ett visst ekonomiskt utrymme för nämnderna. Det är fördelat 

på nämnderna för att komma verksamheterna till del. Kommunstyrelsen har tidigare 

gett kommundirektören i uppdrag att omfördela inom förvaltningen. Detta frigör 

utrymme för en mindre buffert till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda 

utgifter, som en möjlighet att kunna göra extra satsningar där de kan behövas. 

Ny tilldelad ram: 55.0 mnkr   

Budget (mnkr) 2020 

Kommunstyrelsen  

Budget ingående balans 2019 53,6 

Avsättning till KS förfogandepost 1,0 

Effektivisering: 
Omfördelning inom kommunstyrelsens 
ram för avsättning till KS 
förfogandepost. Kommundirektör 
uppdrag att redovisa 
finansieringsförslaget 

-1,0 

IT/SML samverkan 1,200 

Räddningstjänst 0,200 

Summa ram enligt budgethandling 
s.18 

55,0 

Majoritetens neddragningar 0,6* 

Ram efter neddragning 55,6 

*att neddragningen blir en ökning i KS beror på att den politiska majoriteten inte har hittat den angivna 1 miljonen till 

KS förfogande inom ram utan enbart 0,4 miljoner 

 

VÄLFÄRDSNÄMNDEN 

Nämndens verksamhet omfattar de människor som behöver samhället som mest. När 

du av olika skäl inte klarar dig själv ska du kunna känna trygghet i att samhället finns 

där som ett stöd och en resurs i tillvaron. Nämndens verksamhet går idag med 

underskott och ett svårt arbete väntar för att få en budget i balans. Det är viktigt med 

ett fortsatt arbete för att nå samma kostnader som i jämförbara kommuner. Det ska 

dock vara möjligt för nämnden att klara budgeten och därför skall den inte beläggas 

med ett sparbeting om 2.3 miljoner. Det är angeläget att de effektiviseringar som görs 

verkligen leder till besparingar. Att ta bort funktionen syn- och hörselinstruktör 

kommer kortsiktigt generera en besparing men på längre sikt ge ökade kostnader för 

bland annat hemtjänst. Den är viktig för att de som drabbas av syn- eller 

hörselproblematik ska känna trygghet. Det är nödvändigt att fortsätta arbeta 

strategiskt för att de som idag uppbär försörjningsstöd ska få möjlighet till egen 

försörjning och kunna bli självständiga.  

 

Budget (mnkr) 2020 

Kommunstyrelsen  

Budget ingående balans 2019 53,6 

Vårt förslag, Avsättning till KS 
förfogandepost 

0,4 

Vårt förslag, Använd enbart 0,4 till KS 
förfogandepost dvs den omfördelning 
som faktiskt görs inom KS 

-0,4 

IT/SML samverkan 1,200 

Räddningstjänst 0,200 

Vårt ramförslag 55,0 



 

SIDAN 5 

Nämndens verksamhet är idag drabbad av hög sjukfrånvaro. Att arbeta med att 

implementera Heltidsresan är ett sätt att motverka sjukskrivningar genom att det 

skapar trygghet i arbetet. Heltidsresan ger dessutom våra anställda möjligheten att 

arbeta heltid och med det få en lön de kan leva på. Utöver fokus på heltid är det viktigt 

att fortsätta arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Att sänka sjukskrivningstalen 

är viktigt dels för personalens hälsa men dels för att det innebär minskade kostnader 

för nämnden. Ett framgångsrikt arbetssätt för att sänka nämndens kostnader har 

tidigare varit strategiska satsningar på hemmaplanslösningar inom bland annat LSS 

och familjehem. Det är ett arbete som vi ser positivt på och menar att det är möjligt att 

utöka. För verksamhetens fortsatta arbete är det nödvändigt med tydlighet kring 

byggnationen av äldreboendet i Dingle. Vi ser också positivt på att utreda fler 

boendeformer för seniorer exempelvis trygghetsboende. 

Ny tilldelad ram: 273.8 mnkr 

 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

För att vara en bra och attraktiv kommun behöver vi ge våra barn och ungdomar en 

bra start i livet. För att nå upp till kommunens mål om att vara anställningsbar efter 

avslutad skolgång krävs att våra elever kommer in på gymnasieskolan. Munkedal har 

idag en hög andel elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till 

gymnasiet. Detta ser vi som nämndens mest prioriterade uppgift, att komma tillrätta 

med denna problematik. Att arbeta med tidiga insatser för barn med särskilda behov 

är ett måste för ett bra resultat. Ett sådant arbetssätt resulterar i ett minskat behov av 

insatser både under högstadiet och senare i livet. Det blir initialt en ökad kostnad men 

som på sikt skulle ge hela kommunen minskade kostnader. En kvalitativ förskola är 

också ett viktigt led i att barn och ungdomar ska få en bra grund inför grundskolan. 

 

En viktig verksamhet som finns idag är den särskilda satsningen riktad till Hedekas 

skola. För att bibehålla kvalitet och fortsatt goda resultat anser vi att det skall fortsätta. 

Detta i kombination med investeringar i skolans lokaler skapar goda möjligheter för 

framtiden. Fritidshemmens personal arbetar ute oavsett väder vilket gör att de skall 

erbjudas arbetskläder för utomhusbruk. Därutöver är vi positiva till att fortsätta ordna 

simskola för förskoleklasserna. 

 

Budget (mnkr) 2020 

Välfärdsnämnden VFN  

Budget Ingående balans 2019 269,1 

Resursfördelning ÄO fler äldre 4,6 

Vårt förslag, Behåll syn & 
hörselinstruktören 

0,2 

Vårt ramförslag 273,8 

Budget (mnkr) 2020 

Välfärdsnämnden VFN  

Budget Ingående balans 2019 269,1 

Resursfördelning ÄO fler äldre 4,6 

Summa ram enligt budgethandling s. 
18 

273,6 

Majoritetens neddragningar -2,3 

Ram efter neddragning 271,3 



 

SIDAN 6 

Ny tilldelad ram: 270.3 mnkr 

Budget (mnkr) 2020 

Barn och utbildning  

Budget ingående balans 2019 266,5 

Utökning med 3,0 mnkr för att bekosta en 
fortsatt hedekassatsning, till 
simundervisning samt till undervisning för 
elever med särskilda behov. 

3,0 

Resursfördelning BoU 2,7 

Summa ram enligt budgethandling s.18 272,2 

Majoritetens neddragningar -1,9 

Ram efter neddragning 270,3 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kulturens och fritidens verksamhet är ofta inte lagstadgad och därför många gånger 

föremål för lätta besparingar. Det är däremot en verksamhet som arbetar förebyggande 

och som bidrar till bättre hälsa och livsbetingelser och därför är allt annat än en enkel 

besparing. Att satsa på Ung Fritid och verksamheter så som fritidsgården är en viktig 

del i det förebyggande arbetet och skapar en trygg och kreativ miljö för våra 

ungdomar. En annan viktig satsning är det flexibla aktivitetshuset där det finns 

utrymme för både kultur och idrottsutövande. Att ha tillgång till både kultur och 

idrott är viktigt särskilt i en landsbygdskommun som Munkedal där avståndet till 

städernas utbud är långt. I detta är även den kostnadsfria kulturskolan en viktig 

möjlighet för att alla barn, oavsett föräldrarna ekonomiska situation får möjlighet att 

delta i ett kreativt kulturutövande. Ett fortsatt stöd och en god dialog med 

kommunens föreningar är en nödvändighet för ett rikt kultur- och fritidsliv i hela 

kommunen. Föreningarna är inte bara viktiga, de är samhällsbärare. 

 

Ny tilldelad ram: 15.2 mnkr 

Budget (mnkr) 2020 
Kultur och fritidsnämnd  

Budget ingående balans 2019 15,2 

Utökning med 1,0 mnkr till 
fritidsgårdssatsning i Svarteborg och 
Sörbygden. 

1,0 

Summa ram enligt budgethandling s.18 16,2 

Majoritetens neddragningar -0,8 

Ram efter neddragning 15,4 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Nämndens verksamhet är en viktig kugge i helheten för kommunens verksamhet. De 

kommande åren kommer att innehålla många och stora investeringar för att möta 

framtidens behov. Byggnationen av äldreboendet och förskolan i Dingle ska ske 

samtidigt. Då behovet av äldreomsorgsplatser har minskat ska en första etapp av 

äldreboendet byggas tillsammans med förskolan och ett gemensamt kök för de båda 

Budget (mnkr) 2020 

Barn och utbildning  

Budget ingående balans 2019 266,5 

Vårt förslag, Projekt Hedekas 0,800 

Vårt förslag, Simskola 0,300 

Resursfördelning BoU 2,7 

Vårt ramförslag 270,3 

Budget (mnkr) 2020 
Kultur och fritidsnämnd  

Budget ingående balans 2019 15,2 

Vårt ramförslag 15,2 
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verksamheterna. På så vis ges möjlighet till samutnyttjande och det nya äldreboendet 

innebär att Ekebacken kan disponeras till annan verksamhet. Utöver ny byggnation 

satsar vi också på ett ökat fastighetsunderhåll för att säkerställa kommunens 

nuvarande fastighetsbestånd. 

 

Ny tilldelad ram: 26.5 mnkr 

 

 

  

Budget (mnkr) 2020 

Samhällsbyggnadsnämnd  

Budget ingående balans 2019 25,8 

Vårt förslag, utökat 
fastighetsunderhåll 

0,7 

Vårt ramförslag 26,5 

Budget (mnkr) 2020 

Samhällsbyggnadsnämnd  

Budget ingående balans 2019 25,8 

Utökning med 1,0 mnkr till 
underhåll av kommunens 
fastigheter. 

1,0 

Summa ram enligt 
budgethandling s.18 

26,8 

Majoritetens neddragningar -0,6 

Ram efter neddragning 26,2 
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Ekonomiska ramar budget 2020 med plan 2021–2022 

  Budget Budget Plan Plan       

  2019 2020 2021 2022 
Förändr. 

19/20 
Förändr. 

20/21 
Förändr. 
21/22 

Anpassning nämnder   
 

-4,5  -16,4 1,97 -6,5 -11,8 

Välfärdsnämnd 268,8 273,8 272,9 272,9 4,01 0 0 

Barn- och utbildningsnämnd 265,9 270,3 268,6 268,6 2,71 0 0 

Kultur och fritidsnämnd 15,2 15,2 15,2 15,2 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 26,8 26,5 26,8 26,8 0 0 0 

Kommunstyrelsen 53,5 55 55,5 55,5 1,99 0 0 

varav KS förfogande under KS   0,4     0,55     

Summa stora nämnder  630,2 640,9 634,4 622,5 10,69 -6,5 -11,8 

Smånämnderna 3,2 3,2 3,2 3,6 -0,02 0 0,4 

Nämnder totalt 633,4 644,1 637,6 626,1 10,67 -6,5 -11,4 

 

Resultatbudget 

  Budget Plan Plan Plan 
Mnkr 2019 2020 2021 2022 

Verksamheterna intäkter 112,7 140,0 140,7 141,4 

Verksamheternas kostnader -752,3 -798,7 -814,0 -829,0 

Avskrivningar -20,7 -21,7 -20,3 -22,6 

Verksamhetens nettokostnad -660,4 -680,5 -693,6 -710,2 

          

Skatteintäkter 492,9 492,6 507,4 524,5 
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 185,9 207,4 207,1 209,2 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -5,1 -5,5 -6,6 -8,9 

Skatter och finansnetto 673,7 694,4 707,9 724,8 

          

Budgeterat resultat 2 % av skatter och 
bidrag 13,3 14,0 14,3 14,7 

 

Investeringsbudget 

Mnkr 
Budget 

2020 
plan 2021 plan 2022 plan 2023 plan 2024 

Kommunstyrelsen  1,6 2,9 2,8 0,3 0,3 

Samhällsbyggnadsnämnd 98,5 234,1 208,2 100,6 44,6 

Välfärdsnämnd 0,8 0,8 0,8 7,1 0,8 

Barn och Utbildningsnämnd 6,2 1,0 6,0 1,0 1,0 

Kultur och fritidsnämnd 0,4 1,3 0,3 0,3 0,3 

Munkedals kommun 107,5 240,1 218,1 109,3 47,0 

Specificering investeringsprojekt 
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  Mnkr 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

              

  Kommunstyrelsen  1,6 2,9 2,8 0,3 0,3 

1082 Data och nätverksprodukter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1306 Förändrad dokumenthantering 0,3         

1007 Inventarier sammanträdesrum   0 0 0 0 

1005 Uppföljningssystem 0,05 0,05       

1315 Nytt eHandelssys/ek.sys.   1,5   0 0 

  Nytt PA och lönesystem 0,06 0,12 1,5     

  Digitalisering 1,0  1,0 1,0     
       
  Barn och utbildningsnämnd 6,2 1 6 1 1 

2219 Förvaltningsledning 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

  Inventarier Kunskapens hus 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Inventarier Centrumskolan ombyggnation 1,5         

  Inventarier Hällevadsholm ombyggnation 1,5   0 0 0 

  Inventarier Hedekasskola ombyggnation 1,5   0 0 0 

  Inventarier Kungsmarksskolan åk 4–6  0 0 3,0 0 0 

  Inventarier Brudås förskola nybygg     2,0     
       

  Kultur och fritidsnämnd  0,4 1,3 0,3 0,3 0,3 

1304 Konst i offentliga miljöer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2258 Kulturskolan 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

2215 Kultur och fritid 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

  Ombyggnation bibliotek 0,1         

  Inventarier bollhall   1,0       

 
        

  Mnkr 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

  Välfärdsnämnd  0,8 0,8 0,8 7,1 0,8 

2308 Arbetstekniska hjälpmedel ÄO,STÖD,IFO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2333 Gem. inventarier ÄO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2335 Larm ÄO 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2333 Inventarier nytt äldreboende    0           6,3 - 

Fortsättning nästa sida 

    
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

  Samhällsbyggnadsnämnd  98,5 234,1 208,21 100,6 44,6 

  varav            

  Gata/mark reinvestering 2,1 1,6 1,6 1,6 1,6 

1074 Beläggning och broarbete 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1140 Åtgärder gatubelysning 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1219 Torget Munkedal 0 0 0 0 0 

1273 Samhällsförbättrande åtgärder 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1270 Broar Bruksvägen /Älven 0 0 0 0 0 

  Gångbro Bråland 0,5 0 0 0 0 

              

  Gata/mark nyinvestering 13,3 18,3 15,9 103 3,3 

  Beläggning Möe 0 1,0 0,0 0,0 0,0 

  Beläggning Munkedals utvecklingscentrum 3 3,0       

1200 Strategiskt fastighetsförvärv 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1212 Utbyggnad bostad/industriområde 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1272 Exploatering industriområde Västra Säleby 0 3,0 2,0 0,0 0,0 

1272 
Exploatering Va anslutningar Västra Säleby 
industriområde 

      3,0   

  Exploatering industriområde Östra Säleby 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1296 Exploatering Gläborgs industriområde 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

  Exploatering Smedberg industriområde 2,0         

  Exploatering tomter Korpås  0 1,0 1,0 0,0 0,0 

  Exploatering Va anslutning tomter Korpås       2,2   
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  Exploatering tomter Hällevadsholm 0 3,0 0,0 0,0 0,0 

  
Exploatering Va anslutning tomter 
Hällevadsholm 

    3,0     

1096 Exploatering tomter Vadholmsvägen 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1096 
Exploatering Va anslutning tomter 
Vadholmsvägen 

2,0         

  Exploatering tomter Bergsäter 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

  
Exploatering Va anslutning tomter 
Bergsäter 

    4,6     

  GC-väg Gårvik 0 2,0 2,0 1,8 0,0 

  GC-väg Gläborg 0   2,0 0,0 0,0 

  GC utmed Stalevägen 0   0,0 0,0 0,0 

  GC Saltkällan 0 0,5 0,0 0,0 0,0 

1220 Gårvik strandzon 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Erosionsskydd Saltkällan 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Hällevadsholm vändplan 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Utbyggnad infrastruktur elbilar 0,5 0,5    

              

  Fastigheter reinvestering 40,8 33,3 18,3 49,3 37,3 

1204 Ombyggnation kommunala fastigheter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1142 Handikappanpassning fastighet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1169 Säkerhetshöjande åtgärder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1004 Fiberanslutningar i verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1256 Energiåtgärder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1103 Anpassning äldreboende (Allégården)       5,0 5,0 

  Anpassning Skatten         1,0 

1092 Munkedals utvecklingscentrum 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1204 Planerat underhåll Pipfabriken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1204 Planerat underhåll GA kommunförrådet 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1115 Planerat underhåll Dingle sporthall 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1119 Planerat underhåll Sotarvillan  0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Planerat underhåll Hedekas förskola 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

  Planerat underhåll lilla Foss förskola mfl   10,0       

  Planerat underhåll Herrgården 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 

  Planerat underhåll Forum tak/vent 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 

  Planerat underhåll Önnebacka förskola 5,0         

  Hällevadsholm reinvestering 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Hedekas reinvestering* 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

  Bruksskolan reinvestering 0,0 0,0   10,0   

ej av Bruksskolan nyinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1116 Centrumskolan  5,0         

  Munkedalsskolan reinvestering 0,0 0,0   20,0 0,0 

  
Munkedalsskolan reinvestering 
trafiklösning 

      3,0   

  Kungsmarksskolan reinvestering 0,0 7,0 7,0     

  Ombyggnation Ekebacken reinvestering 0,0 0,0   1,0 25,0 

              

  Fastigheter nyinvestering 40,0 178,5 170,0 37,0 0 

1105 Äldreboende nyinvestering - 50,0  75,0 25 - 

  Dingle förskola nyinvestering alt 2 0,0          36,0 -     

  Hedekas nyinvestering* 10,0 0 0 0 0 

 Flexibelt aktivitetshus 25 25    

  Kungsmarksområde nyinvest. skola 4–6 2,0 50,0 75,0     

  Brudås ny förskola (alt kungsmark)   17,0 20,0   0 

  Nytt LSS boende 400 m2     0 12,0   

  Reservkraft Kungsmarks 3,0 0 0 0 0 

  Gårvik toalett 0,0 0,5 0 0 0 
  Städ  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1316 Städ allmänt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

              

  Kost 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1313 Inventarier skolor Matsalar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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1313 Kommunala kök allmänt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

              

  Park & skog  0,55 0,6 0,6 0,6 0,6 

1233 
Div. bad,lek och handikappåtgärder 
badplats 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1048 Redskap 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

  Sopmaskin 0 0 0 0 0 

              

  Plan och Bygg nyinvestering 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 

1178 Detaljplaner 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

              

  Summa kommun 107,5 240,1 218,1 109,3 47,0 

*Flexibelt aktivitetshus ca 50 mnkr (utredning skola, förskola och flexibelt aktivitetshus 27/2 2019 av Ulrika 

Johansson  

 

 

 



 

 

Förslag till Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2020, med 
plan för 2021-2022 enligt Budgetförslaget från S,C,KD  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran av 
tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 0,7 mnkr för fastighetsunderhåll i Budgetförslaget från 
S,C,KD 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran att 
kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2020 till 107,5 
mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i Budgetförslaget från S,C,KD. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2020 på 80,0 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 inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2 % till 11,17 mnkr 
år 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag på 1,765 
mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 
konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag på 2,637 
mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 
konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag på 2,655 
mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas direktiv och 
konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %. 

 

 



Tilläggsyrkande till budget 2020 

 

De ekonomiska utmaningarna för Munkedals kommun de närmaste åren kräver att våra 
förvaltningar kan utföra sina uppdrag effektivt med bibehållen kvalitet. 

I syfte att resursoptimera skall förvaltningarna kritiskt granska respektive organisation för att 
identifiera arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras.  

Barn-och utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall dessutom 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. 

Välfärdsnämnden skall dessutom kartlägga bakomliggande orsaker till den omfattande sjuk- 
frånvaron. Att sänka sjukfrånvaron är förutom viktigt för nämndens ekonomiska utfall även 
av stor vikt för personalens välbefinnande. 

Redovisning av ovanstående uppdrag skall ske till Kommunfullmäktige vid Kf:s ordinarie 
möte i april 2020.  

 

Kristdemokraterna i Munkedal 

 

Rolf Jacobsson                          Olle Olsson    



 
KF 2019-11-25 § 132 
 
 

 
 

Ja Nej Avstår 

Matheus Enholm (SD) x   

Christoffer Wallin (SD) x   

Pontus Reuterbratt (SD) x   

Christer Börjesson (SD) x   

Tony Hansson (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Jan Petersson (SD) x   

Bo Ericson (SD) x   

Ann-Sofie Alm (M) x   

Jan Hognert (M) x   

Gunnar Fredriksson (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  

Pia Hässlebräcke (S)  x  

Håkan Bergqvist (S)  x  

Christer Nilsson (C)  x  

Karl-Anders Andersson (C)  x  

Lars-Göran Sunesson (C)  x  

Helena Hansson (C)  x  

Olle Olsson (KD)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Malin Svedjenäs (V)  x  

Ove Göransson (V)    

Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  

Heikki Klaavuniemi (SD) x   

Resultat 18 16  
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§ 133 Dnr 2019-000235 

Planeringsförutsättningar budget 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar, vilka tillsammans med verksamhetens 
inriktningsmål skapar förutsättningar för att starta upp kommande 
budgetprocess. 
 
Befolkningsantagande 
Skatteberäkning för budget 2021 utgår ifrån ett invånarantal på 10 550, 
1 november 2020. 
 
Årets finansiella resultatmål 
De finansiella resultatmålen för budget 2021 utgår från de finansiella 
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023.  
Förslaget på finansiella resultatmål för budget 2021 är: 
 

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

2. Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska 
minst uppgå till 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. 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2021 med plan 
2022–2023. Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 
2020. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 163 
Planeringsförutsättningar budget 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta planeringsförutsättningar för 
budget 2021. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 133 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta planeringsförutsättningar för 
budget 2021 

 
Expedieras 

Ekonomiavdelningen 
Kommunledningsgruppen 

 



 
                                  Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 134 Dnr 2018-000071 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens, kommunstyrelsens 
och kultur- och fritidsnämndens reglemente 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 §27 att ge 
kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente och återkomma med förslag 
med hänsyn till köp och försäljning av kommunala fastigheter och 
namngivning av gator och verksamhetsfastigheter. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23, § 85 att återremittera 
”ärendet då det inte är tillräckligt berett utifrån ett demokratiskt 
perspektiv” 
 
Gemensamma överläggningar mellan presidierna i kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden har skett vid två olika tillfällen under 
perioden. Ytterligare samråd har skett med respektive ordförande 2019-
10-29. Förändringar i samhällsbyggnadsnämndens reglementen påverkar 
även kommunstyrelsens reglemente. Ansvaret för renhållningsfrågor 
finns inte i någon nämnds reglemente. Kommunstyrelsen föreslås få 
ansvar för renhållningsfrågorna.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 164. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden; 

 Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser 
samt kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 

 Köp och försäljning av övrig mark upp till ett belopp av 2.0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
kommunstyrelsen; 

 Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 
allmänna platser samt kommunala fastigheter 

 Kommunstyrelsen ansvarar för renhållningsfrågorna 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
Kultur och fritidsnämnden; 

 Kultur och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning och 
schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 
föreningsverksamhet.   
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Forts § 134 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden; 

 Bereder ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser 
samt kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd 

 Köp och försäljning av övrig mark upp till ett belopp av 2.0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
kommunstyrelsen; 

 Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning av gator och 
allmänna platser samt kommunala fastigheter 

 Kommunstyrelsen ansvarar för renhållningsfrågorna 
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändring i reglementet för 
Kultur och fritidsnämnden; 

 Kultur och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning och 
schemaläggning av tider till föreningar i lokaler för 
föreningsverksamhet.  

 

 
Expedieras 

Kommunsekreterare 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 135 Dnr 2019-000238 

Investeringar 2020 med plan för 2021-2022 - Munkedal Vatten 
AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget 
för de kommande tre åren. Förslaget omfattar såväl reinvesteringar i 
verk och nät som nyanläggningar av ledningar och pumpstationer. 
Bruttoinvesteringarna uppgår till ca 95 mnkr för perioden. Förslaget är 
beskrivet på sid 5-7 i budgethandlingen. Styrelsen för Munkedal Vatten 
AB behandlade ärendet 2019-10-24 §12. 
 
Investeringarna finansieras delvis av anläggningsavgifter och/eller 
brukningsavgifter samt delvis av kommunbidrag.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 165 
Budget 2020 för Munkedal Vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2020, plan 2021-
2022 för Munkedal Vatten AB.   
 
Yrkande 

Christer Börjesson (SD), Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2020, plan 2021-
2022 för Munkedal Vatten AB.  

 

 
Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 136 Dnr 2019-000236 

Brukningsavgift för 2020 - Munkedal Vatten AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten ABs styrelse har 2019-10-24 §10 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 5,2 %. 
 
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar där köp 
av tjänster, personalkostnader, kapitalkostnader, lokaler och fordon står 
för de stora delarna. 
 
Förslagets beskrivs på sidan 8-11 i budgetförslaget för Munkedal Vatten 
AB. Den årliga avgiften består av en fast del och en rörlig (m3-avgift). 
 
I budgetförslaget för 2020 görs följande prognos för behovet av 
taxehöjningar: 
 
                    2019     2020      2021      2022 
Ökning taxa   3,0%     5,2%     3,5%     3,0% 
 
I budgetförslaget för 2019 var motsvarande prognos: 
 
                     2019     2020      2021 
Ökning taxa    3,0%     3,0%     3,0 % 
 
Munkedals kommun ligger av ”tradition” högt när va-taxor jämförs 
mellan olika kommuner. Kommunen ligger också högt i ”Nils 
Holgersson”-undersökningen, som jämför kostnader mellan kommuner 
för ett flerbostadshus. För 2019 ligger Munkedals kommun på ca 35e 
plats för va-taxan för en villa (typhus A) och ca 12e plats för ett 
flerbostadshus (typhus B). Munkedals kommun har under en rad av år 
strävat efter att hålla ner taxan. 
 
En av anledningarna till att Ägarkommunerna bildade den gemensamma 
driftsorganisationen var bla för att få del av stordriftsfördelar och 
rationaliseringar. Arbetet med detta och dess effekter på kostnaderna 
har inte redovisats i budgethandlingen. 
 
För den kommunala organisationen i Munkedals kommun kompenseras 
del av löneökningarna. Inflations- och andra kostnadsökningar 
kompenseras inte. Den föreslagna höjningen medför ökade kostnader på 
drygt 60 tkr för kommunens verksamheter och ca 100 tkr för Munkbo. 
 
Generellt för kommunens hel- och delägda bolag gäller att samarbetet 
med kommunerna bör förbättras och fördjupas. Det gäller tex 
upphandlingar och säkerhetsarbete.  
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Forts § 136 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 166 
Budget 2020 för Munkedal Vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 2% från och med 2020-01-01   
 
Yrkande 

Hans-Joachim Isenheim (MP): Brukningsavgiften höjs med 5,2 %. 
 
Jan Hognert (M): Brukningsavgiften höjs med 4 %. 
 
Christer Börjesson (SD), Göran Nyberg (L), Christoffer Wallin (SD): Bifall 
Jan Hognerts (M) yrkande. 
 
Liza Kettil (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Brukningsavgiften ska vara oförändrad, dvs 0 % 
höjning. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, på Hans-
Joachim Isenheims (MP) yrkande, Rolf Jacobssons (KD) yrkande och Jan 
Hognerts (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Jan Hognerts (M) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 4% från och med 2020-01-01 

 
Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 137 Dnr 2019-000237 

Anläggningsavgift för 2020 - Munkedal Vatten AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten ABs styrelse har 2018-10-24 § 11 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja anläggningsavgiften med 3 %. 
 
Förslagets beskrivs på sidan 7 i budgetförslaget för Munkedal Vatten AB. 
Förslaget till höjning baseras på ett genomsnitt av sju olika index 
gällande anläggningsarbeten och material. Förslaget följer alltså 
kostnadsutvecklingen. Anläggningsavgifter tas endast ut från fastigheter 
som ansluts till det kommunala VA-nätet. Avgiften är av 
engångskaraktär.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 167 
Budget 2020 för Munkedal Vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2020-01-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar, som ägare av Munkedal Vatten AB, att 
anläggningsavgiften tas ut när bottenplatta eller motsvarande anlagts.   
 
Yrkande 
Jan Hognert (M): Bifall till första att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 
Andra att-satsen stryks. 
 
Christer Börjesson (SD), Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Jan 
Hognerts (M) yrkande. 
 
Jan Hognert (M): Enligt tidigare yrkande med med tillägg att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda när anläggningsavgiften ska 
tas ut och återrapport ska ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 24 
februari. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan 
Hognerts (M) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 

Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
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Forts § 137 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2020-01-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda när anläggningsavgiften ska tas ut och återrapport ska ges vid 
nästa fullmäktigesammanträde den 24 februari.  
 
Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsen 
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§ 138 Dnr 2019-000239 

Taxeföreskrifter 2020 - Munkedal Vatten AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har tagit fram ett förslag till nya taxeföreskrifter för 
kommunal va-verksamhet inom Munkedals kommun. 
 
Justeringen är föranledd av behov av tydliggörande, förändringar i 
prövningsinstans samt anpassningar till Svenskt Vattens basförslag. 
Observera att förslagets avgiftssiffror är efter höjning med 3% för 
anläggningsavgifter resp 5,2% för brukningsavgifter.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 168 
Taxeföreskrifter 2020 - Munkedal vatten AB 
Styrelseprotokoll 2019-10-24 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till taxeföreskrifter att gälla fr o med 
2020-01-01 

Avgifterna i förslaget ska justeras utifrån att anläggningsavgiften höjs 
med 3% och brukningsavgiften med 2%.   
 
Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD): Brukningsavgiften och anläggningsavgiften ska 
vara oförändrade, dvs 0% höjning. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Brukningsavgiften höjs med 5,2%. 
 
Jan Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
avgifterna i förslaget justeras utifrån kommunfullmäktiges tidigare 
beslut. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande, Hans-
Joachim Isenheims (MP) yrkande och Jan Hognerts (M) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Hognerts yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till taxeföreskrifter att gälla fr o med 
2020-01-01 
 
Avgifterna i förslaget ska justeras utifrån att anläggningsavgiften höjs 
med 3% och brukningsavgiften med 4%. 
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Forts § 138 
 
Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 139 Dnr 2019-000226 

Digital signering av protokoll  

 

Sammanfattning av ärendet 

Utveckling av digitala processer är ett av kommunens övergripande mål. 
Ett syfte är att med hjälp av digitala verktyg arbeta smartare och mer 
kostnadseffektivt. En administrativ process som bedöms kunna förenklas 
med digitalt verktyg är justering av sammanträdesprotokoll. 
 
Elektronisk signering innebär att justeringspersonen via en tjänst får 
protokollet skickat till sig med e-post. Justeringspersonen läser därefter 
igenom protokollet på tid och plats som passar och bekräftar genom en 
digital signatur. Identifiering sker via BankID eller SMS.    
 
Den elektroniska justeringen ska tillämpas på alla 
sammanträdesprotokoll, inledningsvis inte på ärenden som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 169 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att implementera arbetssättet med digital 
signering av protokoll i de fall där det är lämpligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt arvodesberedningen att se 
över regler gällande justeringsarvoden. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att implementera arbetssättet med digital 
signering av protokoll i de fall där det är lämpligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt arvodesberedningen att se 
över regler gällande justeringsarvoden. 
 
Expedieras 

Administrative chefen 
Arvodesberedningen 
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§ 140 Dnr 2018-000404 

Revidering av Digital Agenda för SML 2019-2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeförsamlingarna i respektive SML-kommun har under hösten 
2018 beslutat att anta Digital Agenda för SML-kommunerna 2019-2022. 
 
Föreligger nu ett reviderat förslag till Digital Agenda. Förslaget har 
behandlats och godkänts av SML-styrgrupp. Den Digitala Agendan är ett 
styrdokument som visar den strategiska riktningen för digital utveckling i 
SML-kommuner. Det reviderade dokumentet har främst genomgått 
redaktionella förändringar. De ursprungliga målen ligger fast. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 170 
Reviderad Digital agenda för SML 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Digital Agenda 2019-
2022 för SML-kommunerna.   

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Digital Agenda 2019-
2022 för SML-kommunerna.  

 
Expedieras 

Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Akten 
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§ 141 Dnr 2019-000232 

Kontinuitetspolicy Munkedals kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kontinuitetshantering/kontinuitetsplanering är ett systematiskt 
arbetssätt för att identifiera vilka processer och/eller aktiviteter som är 
kritiska i en organisation och som krävs för att upprätthålla en 
fungerande verksamhet oavsett händelse. Resultatet av arbetssättet kan 
användas i all planering för civilförsvar och extraordinära händelser, 
säkerhetsskydd samt annat arbete inom säkerhetsområdet.  
 
Denna policy är framtagen för att vara ett stöd till de riktlinjer om 
kontinuitetshantering som policyn är kopplad mot.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 171 
Kontinuitetspolicy Munkedals kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kontinuitetspolicyn för Munkedals 
kommun.  
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta kontinuitetspolicyn för Munkedals 
kommun 

 
Expedieras 

Säkerhetsstrateg 
Samtliga förvaltningar 
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§ 142 Dnr 2019-000111 

Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner - 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år, i april och i november, redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 172 
Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens 
redovisning över pågående motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt.   
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunstyrelsens 
redovisning över pågående motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt.  

 
Expedieras 

Slutarkiv 
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§ 143 Dnr 2017-000008   

Vattenskyddsområde för Hedekas grundvattentäkt 

 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Hedekas.  
 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 
Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 
sammanställning med kommentarer.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 173 
Samrådsredogörelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hedekas grundvattentäkt med ändringen att tillåtet 
pålningsdjup ska vara upp till 2 meter.   
 
Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att även schaktning och borrning är tillåtet till ett djup av 2 meter. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 
 
Matheus Enholm (SD): Redaktionell ändring under kapitel 2g till 
Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller och 
hushållskomposter på den egna tomten. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
yrkandet. 
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Forts § 143 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hedekas grundvattentäkt med ändringen att tillåtet 
pålningsdjup ska vara upp till 2 meter. Även schaktning och borrning ska 
vara tillåtet till ett djup på 2 meter. Under kapitel 2g ska ändring göras 
till ”Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller och 
hushållskomposter på den egna tomten”.   

 

Reservation 

Hans-Joachim Isenheim (MP). 
 
Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 144 Dnr 2016-000461   

Vattenskyddsområde för Hällevadsholms grundvattentäkt  

 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Hällevadsholm.  
 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 
Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 
sammanställning med kommentarer.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 174 
Samrådsredogörelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hällevadsholm grundvattentäkt med ändringen att 
tillåtet pålningsdjup ska vara upp till två meter.   
 
Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att även schaktning och borrning är tillåtet till ett djup av 2 meter. 
 
Matheus Enholm (SD): Redaktionell ändring under kapitel 2g till 
Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller och 
hushållskomposter på den egna tomten. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
yrkandet. 
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Forts § 144 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Hällevadsholm grundvattentäkt med ändringen att 
tillåtet pålningsdjup ska vara upp till två meter. Även schaktning och 
borrning ska vara tillåtet till ett djup på 2 meter. Under kapitel 2g ska 
ändring göras till ”Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls 
sophantering eller och hushållskomposter på den egna tomten”.  

 

Reservation 

Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 
Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 145 Dnr 2016-000232   

Vattenskyddsområde för Håby grundvattentäkt 

 

Sammanfattning av ärendet 

Munkedal Vatten AB har arbetat fram förslag till vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten vid Håby.  
 
Förslag har varit ute på samråd vid två tillfällen – 2016 och 2019. 
Synpunkter inkomna vid samrådet 2019 framgår av bifogad 
sammanställning med kommentarer.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 175 
Samrådsredogörelse 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Håby grundvattentäkt med ändringen att tillåtet 
pålningsdjup ska vara upp till två meter   
 
Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att även schaktning och borrning är tillåtet till ett djup av 2 meter. 
 
Matheus Enholm (SD): Redaktionell ändring under kapitel 2g till 
Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls sophantering eller och 
hushållskomposter på den egna tomten. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
yrkandet. 
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Forts § 145 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Håby grundvattentäkt med ändringen att tillåtet 
pålningsdjup ska vara upp till två meter. Även schaktning och borrning 
ska vara tillåtet till ett djup på 2 meter. Under kapitel 2g ska ändring 
göras till ”Undantag gäller för sopkärl för enskilt hushålls sophantering 
eller och hushållskomposter på den egna tomten”. 

 

Reservation 

Hans-Joachim Isenheim (MP) 

 
Expedieras 

Munkedal Vatten AB 
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§ 146 Dnr 2019-000126   

Svar på medborgarförslag om att utreda möjligheterna till ett 
kommunalt projekt med syfte att bistå äldre med sociala 
kontakter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har berett ett medborgarförslag från Yvonne och Filip 
Lönnqvist 2019-06-05. 
I medborgarförslaget föreslås att Munkedals kommun utreder 
möjligheten för ett kommunalt projekt i syfte att bistå äldre med sociala 
kontakter de behöver samt att inom en snar framtid kunna erbjuda 
betald anställning för angiven service. 
 
Det är en angelägen och en viktig fråga att på olika sätt försöka bryta 
isolering och motverka ensamhet som många gånger leder till psykisk 
ohälsa. Även nationellt har problemet med ofrivillig ensamhet 
uppmärksammats och där regeringen vill satsa på utökat statsbidrag till 
kommuner och frivilligorganisationer för att motverka ofrivillig ensamhet 
hos äldre. Kommunens verksamhet inom vård och omsorg har en 
pågående dialog i seniornätverk och andra intresseorganisationer om hur 
och på vilket sätt man kan samarbeta för att motverka ensamhet. 
Förvaltningen har även för avsikt att undersöka möjligheten att göra det 
möjligt även för äldre att ansöka om en kontaktperson. 
En plan för arbetet kommer arbetas fram under hösten och kommer 
därefter presenteras i välfärdsnämnden för eventuellt beslut om 
aktiviteter.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 176 
Beslut VFN 2019-10-24 § 73 
Medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.   
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  
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Forts § 146 

 
Expedieras 

Förslagsställaren 
Förvaltningschef välfärd 
Slutarkiv 
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§ 147 Dnr 2018-000369 

Svar på motion från Kristdemokraterna i Munkedal (KD) om 
inkoppling av fibernät till Sörbygården i Hedekas 

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har berett en motion från Olle Olsson (KD) och Rolf 
Jakobsson (KD). I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen uppdrag att omgående initiera att förvaltningen 
omedelbart kopplar in fibernätet som är framdraget till Sörbygården. 
 
Välfärdsförvaltningen har i samarbete med IT-enheten vidtagit åtgärder 
så att personalen på Sörbygården har förutsättningar att utföra de 
arbetsuppgifter som kräver internet på bästa sätt. 
Enligt tidigare beslut pågår arbetet med att förbereda och införa öppet 
WiFi på kommunens samtliga äldreboenden, dels för de boende men 
även för besökare som till exempel anhöriga eller läkare som vid besök 
behöver koppla upp sig på internet.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 177 
Beslut VFN 2019-10-24, § 71 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.   
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen.  

 
Expedieras 

Kristdemokraterna i Munkedal 
Slutarkiv 
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§ 148 Dnr 2018-000329 

Svar på motion från Kristdemokraterna (KD) om att förbättra 
anställningsförhållanden för sjukvårdspersonal 

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har berett en motion från Kristdemokraterna.  
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten att förbättra arbetsvillkoren för 
kommunens vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor enligt 
följande; 
 
1. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor anställda i 
kommunen får en löneökning med minst 15%. 
2. Att arbetstiden för heltidsanställning förkortas till max 32 tim/v för 
dagtid, och max 27 tim/v. 
3. Att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor ges möjlighet 
att jobba med det de är utbildade för och att administrativa uppgifter 
läggs på annan kontorspersonal. 
 
Välfärdsförvaltningen har utfört en uträkning som visar att om lönerna 
för dessa yrkesgrupper inom vård och omsorg ska höjas med 15% 
utifrån nuvarande nivå, skulle det för kommunen innebära en 
kostnadshöjning med ca 20 miljoner kronor. Att sänka heltidsmåttet för 
undersköterskor inom vård och omsorg till 32 tim/v innebär med 
nuvarande bemanning ca 1000 timmar färre arbetade timmar 
per vecka, dagtid och 110 timmar på natt. Samma heltidsmått för 
sjuksköterskor skulle innebära ca 150 färre arbetade timmar per vecka 
med nuvarande bemanning. 
Mycket görs idag för att hitta åtgärder för att personalen inom vård och 
omsorg ska kunna arbeta med rätt uppgifter och som de är utbildade för. 
Genom förändrade arbetssätt och att ta vara på digitaliseringens 
möjligheter kan det med tiden ge vårdpersonalen bättre förutsättningar 
att fokusera på rätt saker. 
Ett exempel är digital läkemedelssignering som nu är infört inom hela 
avdelning vård och omsorg samt Stöd. 
 
Att identifiera vilka uppgifter som inte kräver en undersköterskas eller en 
sjuksköterskas särskilda kompetens innebär en möjlighet att kunna 
erbjuda personer med annan bakgrund arbete och att vårdpersonal kan 
fokusera på rätt uppgifter. Just nu pågår ett arbete med att lyfta ur 
serviceinsatserna från hemtjänsten så att undersköterskor kan fokusera 
på vård och omsorgsarbete. 
Munkedals kommun som arbetsgivare har ansvar för att systematiskt 
arbeta med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det pågår många 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron. Åtgärderna 
följs upp och redovisas kontinuerligt i delårsuppföljningar och bokslut. 
Förvaltningen ser inte att det är realistiskt att genomföra de förändringar 
som Kristdemokraterna föreslår i sin motion.  
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Forts § 148 
 
Det skulle krävas mycket omfattande omprioriteringar inom kommunens 
budget, vilket med nuvarande ekonomiska läge inte bedöms rimligt.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 178 
Beslut VFN 2019-10-27, § 72 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 
Expedieras 

Kristdemokraterna i Munkedal 
Slutarkiv 
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§ 149 Dnr 2018-000578 

Svar på motion från Rolf Jacobsson (KD) angående syn- och 
hörselinstruktör 

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har berett en motion från Rolf Jacobsson (KD.  
I motionen föreslås att funktionen syn- och hörselinstruktör skall 
behållas i nuvarande omfattning och att tjänsten ska återbesättas när 
nuvarande instruktör går i pension. 
 
Syn- och hörselinstruktören 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 för 
dessa att klara sig mer självständigt i hemmet och i samhället. 
Inför budget 2018 föreslog förvaltningen att avveckla syn- och 
hörselinstruktörstjänsten som en åtgärd för att anpassa kostnader 
rådande budgetläge.  
Kommunstyrelsen beslutade att tjänsten skulle vara kvar, men med en 
ramsänkning och gav förvaltningen i uppdrag att göra omprioriteringar 
inom tilldelad ram för att finansiera tjänsten. 
Att ytterligare göra omfördelningar inom verksamhetens budget för att 
finansiera tjänsten bedöms inte rimlig då samtliga verksamheter har 
stora krav på att vidta kostnadssänkande åtgärder. Förvaltningen har i 
uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att få en budget i balans 
2020, samt ett uppdrag från kommunfullmäktige att kostnadsläget inom 
äldreomsorgen senast 2024 ska vara i nivå med jämförbara kommuner. 
Så även om förvaltningen gör bedömningen att det finns ett stort värde 
av att behålla tjänsten och att ett avvecklande på sikt kan innebära ett 
ökat behov av kommunala insatser blir det svårt att i nuläge finansiera 
tjänsten inom nämndens tilldelade budget.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 179 
Beslut VFN 2019-10-24, § 69 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Yrkande 

Rolf Jacobsson (KD), Regina Johansson (S), Liza Kettil (S), Hans-Joachim 
Isenheim (MP), Karl-Anders Andersson (C): Bifall till motionen. 
 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 149 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Rolf 
Jacobsson (KD) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstning 

Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Rolf Jacobsson (KD) med fleras yrkande. 

 
Omröstningsresultat 

Ja-röster: 17 
Nej-röster: 16 
Avstår: 1 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Reservation 

Liza Kettil (S) för gruppen. 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Rolf Jacobsson (KD) för gruppen 
C-gruppen. 
 
Expedieras 

Kristdemokraterna i Munkedal 
Slutarkiv 

 

 



 
KF 2019-11-25 § 149 
 
 

 
 

Ja Nej Avstår 

Matheus Enholm (SD) x   

Christoffer Wallin (SD) x   

Pontus Reuterbratt (SD) x   

Christer Börjesson (SD)  x  

Tony Hansson (SD) x   

Mathias Johansson (SD) x   

Jan Petersson (SD) x   

Bo Ericson (SD) x   

Ann-Sofie Alm (M) x   

Jan Hognert (M) x   

Gunnar Fredriksson (M) x   

Henrik Palm (M) x   

Martin Svenberg Rödin (M) x   

Ulla Gustafsson (M) x   

Linda Wighed (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  

Pia Hässlebräcke (S)  x  

Håkan Bergqvist (S)  x  

Christer Nilsson (C)  x  

Karl-Anders Andersson (C)  x  

Lars-Göran Sunesson (C)  x  

Lovisa Svensson (C)  x  

Olle Olsson (KD)  x  

Rolf Jacobsson (KD)  x  

Malin Svedjenäs (V)  x  

Ove Göransson (V)    

Hans-Joachim Isenheim (MP)  x  

Heikki Klaavuniemi (SD) x   

Resultat 17 16 1 
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§ 150 Dnr 2019-000027 

Svar på motion från Göran Nyberg (L) gällande nytt 
ställningstagande om äldreboende 

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsnämnden har berett en motion från Göran Nyberg (L) gällande 
nytt ställningstagande om äldreboende. Göran Nyberg (L) föreslår att 
kommunen, innan vidare åtgärder vidtas för en byggnation av nytt 
äldreboende i Dingle, genomför en grundlig utredning för att klargöra 
vissa angivna faktorers betydelse genom en jämförande analys 
mellan en placering i Dingle jämfört med Munkedal. 
 
Välfärdsförvaltningen har genomfört en utredning gällande behovet av 
antal platser inom särskilt boende. Utredningen visar att Munkedals 
kommun inte har behov av ett utökat antal platser inom särskilt boende 
fram till 2025. Därefter förväntas antalet äldre med behov av särskilt 
boende att öka.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 180 
Beslut VFN 2019-10-24, § 70 
Motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 
Expedieras 

Göran Nyberg (L) 
Slutarkiv 
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§ 151 Dnr 2019-000203 

Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner - 
Välfärdsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att nämnderna 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. 
Välfärdsnämnden redovisar motioner och medborgarförslag som inte 
beretts färdigt av välfärdsnämnden. 
Redovisningen visar även de ärenden som välfärdsnämnden behandlar 
på sammanträde 2019-10-24 och som därefter överlämnas till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 181 
Beslut VFN 2019-10-24, § 74 
Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av 
medborgarförslag och motioner som inte har 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 inte har beretts färdigt.  

 
Expedieras 

Välfärdsnämnden 
Slutarkiv 
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§ 152 Dnr 2018-000447 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 2019 - 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nina Isenheim (MP) inkom 2019-11-01 med avsägelse gällande uppdrag 
som ledamot i fullmäktiges beredning för hållbar utveckling. 
 
Fullmäktige har att förrätta val gällande ledamot i fullmäktiges beredning 
för hållbar utveckling.  
 

Beslutsunderlag 

Valberedningen 2019-11-13 § 11 
Avsägelse från Nina Isenheim (MP)  
 
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Nina Isenheim (MP) välja Hans-
Joachim Isenheim (MP) som ledamot i beredningen för hållbar 
utveckling.   
 
Yrkande 

Per-Arne Brink (S): Bifall till valberedningens förslag till beslut. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Nina Isenheim (MP) välja Hans-
Joachim Isenheim (MP) som ledamot i beredningen för hållbar 
utveckling.  

 
Expedieras 

Förtroendemannaregistret 
Löneenheten 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Nina Isenheim (MP) 
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§ 153 Dnr 2019-000030   

Slutrapport från beredningen för fullmäktiges arbetsformer 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regina Johansson (S) ger en slutrapport från beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att noterar informationen.  

 

 

 


