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§ 150 Dnr 2020-000259  

Investeringsprocess för lokaler 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun står inför en framtid/period med behov av höga 
investeringar. Äldre investeringar behöver ersättas samtidigt som 
demografi och omvärldsfaktorer ställer krav på nyinvesteringar. 
En hög investeringsvolym innebär påfrestningar på den kommunala 
ekonomin i form av ökade kostnader för räntor och driftskostnader samt 
utgifter för amortering. En omfattande investeringsvolym ställer stora 
krav på besluts- och genomförande processen för att inte kommunen ska 
utsättas för onödiga ekonomiska risker. Investeringsprocessen ska 
stödja ett rationellt beslutsfattande med grund i god ekonomisk 
hushållning.   
 
Genomförandegraden av kommunala investeringar i Munkedals kommun 
har på de senare åren minskat och uppgick vid bokslut 2019 till ca 34 
procent. Med genomförandegrad avses hur stor andel av beslutade 
investeringar som genomförts. Den låga genomförandegraden beror på 
flera faktorer, både brister i interna processer och dels på externa 
faktorer som kan vara svåra för kommunen att påverka. En låg 
genomförandegrad kan medföra verksamhetsmässiga problem när 
investeringar förskjuts tidsmässigt men pekar även på problem i 
styrningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Investeringsprocess för lokaler 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringsprocessen för 
lokaler.     
 
Yrkanden 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag med ändringen 
under rubriken "Styr- och arbetsgrupp för investeringar i lokaler" att 
inför varje större investering i lokaler skall en styr- och arbetsgrupp 
bildas. Syftet är att underlätta styrning av stora projekt samt att få en 
bra politisk förankring. 
Varje nämnd utser sina representanter till styrgruppen som ska 
fastställas av kommunstyrelsen, storleken skall baseras på projektets 
omfattning. 
 
Göran Nyberg (L): Ändringsyrkande att stryka att 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande är ordförande i styrgruppen och 
ersätta med att ordförande för styrgruppen ska utses av 
kommunstyrelsen.  
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Forts § 150 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Göran Nybergs (L) ändringsyrkande. 
Nej-röst: Avslag till Göran Nybergs (L) ändringsyrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Christoffer Rungberg (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Christoffer Wallin (SD)  x  
Matheus Enholm (SD)  x  
Louise Skaarnes (SD)  x  
Liza Kettil (S) x   
Rolf Berg (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Helena Hansson (C) x   
Rolf Jacobsson (KD) x   

 
Ja-röster: 8 
Nej-röster: 3 
Avstår: 0 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringsprocessen för 
lokaler efter ändringarna under rubriken "Styr- och arbetsgrupp för 
investeringar i lokaler" att inför varje större investering i lokaler skall en 
styr- och arbetsgrupp bildas. Syftet är att underlätta styrning av stora 
projekt samt att få en bra politisk förankring. 
Varje nämnd utser sina representanter till styrgruppen som ska 
fastställas av kommunstyrelsen, storleken skall baseras på projektets 
omfattning samt 
 
att stryka att samhällsbyggnadsnämndens ordförande är ordförande i 
styrgruppen och ersätta med att ordförande för styrgruppen ska utses av 
kommunstyrelsen.   
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Christoffer Wallin (SD) för hela gruppen.  
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Forts § 150 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen (ekonomichef för färdigställande) 
Förvaltningschefer 
Verksamhetsnämnder 
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§ 151 Dnr 2020-000204  

Delårsrapport augusti 2020 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en negativ 
avvikelse mot budget med 120 tkr. 
Underskottet inom kommundirektörens ansvarsområde beror till största 
delen av beräknad kostnad för översiktsplanen som ej budgeterats. I 
prognosen har det även beräknats att förfogandeposten på 1000 tkr 
kommer att tas i anspråk. 
Prognostiserat överskott för HR-avdelningen beror på minskad 
omfattning av företagshälsovård och projekt heltidsresan. Arbetet med 
projekt Heltidsresan kommer att påbörjas under året. 
Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 275 
tkr. Det beror dels på lägre personalkostnader dels på att 
bilvårdsenheten prognostiserar ett överskott från försäljning av fordon. 
Löneavdelningen och administrativa avdelningen beräknar ett resultat i 
nivå med budget. 
 
Investeringar 
Prognosen visar att anslagen kommer förbrukas under året totalt sett. 
Den stora osäkerheten är anslaget för digitalisering som är avhängigt 
andra förvaltningars planering av digitaliseringsprojekt. 
Måluppföljning 
Arbete pågår men det är för tidigt att göra en bedömning av 
måluppfyllelsen av inriktningsmålen. För verksamhetsmålen om 
kompetensförsörjning och miljö görs bedömningen som delvis uppnått då 
ett arbete startat som sannolikt leder till att målen uppfylls senare i år. 
För verksamhetsmålen om nya arbetssätt och samordning av sociala ytor 
är bedömning ej uppfyllt 
 
Åtgärder 
Alla avdelningar inom kommunstyrelsen kommer att vara återhållsamma 
för att nå en ekonomisk balans. Det är svårt att göra en korrekt 
bedömning av kostnader på grund av Covid-19 men sannolikt kommer 
avdelningarna ha lägre kostnader framöver om nuvarande restriktioner 
fortsätter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport Augusti kommunstyrelsen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020      
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L) och Rolf Berg (S): Bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.  
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Forts § 151 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020    
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
KS Diarie 
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§ 152 Dnr 2019-000279  

Svar på initiativärende från Christoffer Wallin, 
Sverigedemokraterna, om att införa nollbasbudget. 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har av KS 2019-12-09 fått i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa nollbasbudget. Beslutet om uppdraget är 
föranlett av ett initiativärende från Christoffer Wallin (SD) 
 
Nollbasbudgetering som modell innebär att ingen hänsyn tas till tidigare 
år, utan varje år ses som ett år med nya förutsättningar. Tanken är att 
en omprövning av de ekonomiska 
förutsättningarna ständigt skall ske, det vill säga budgetprocessen börjar 
alltid från ett nolläge.  
 
Budgeten byggs nerifrån och upp baserat på att varje funktion inom 
organisationen analyseras och godkänns utifrån de kostnader och 
resultat som funktionen tillför. Rätt använt ger nollbasbudgetering 
verksamheten bättre koll över kostnader. Det ger en insyn i vilka som är 
de stora kostnadsdrivarna, men även vilka funktioner eller uppgifter som 
tillför värde. 
 
För att lyckas med nollbasbudgetering krävs att den politiska ledningen 
är med och förstår varför detta görs. Annars undergrävs arbetet och 
verksamheten känner sig mer störd än hjälpt. 
 
Fördelar med nollbasbudgetering 
Modellens styrka är att den motverkar en slentrian i budgetprocessen där 
en viss procentsats bara läggs på eller dras ifrån. 
Rätt använt kan nollbasbudgetering ge verksamheten en bättre kontroll 
av kostnaderna. 
 
Nackdelar med nollbasbudgetering 
Med nollbasbudgetering så arbetar man igenom hela verksamheten vilket 
gör den mer kostsam än annan typ av budgetering. Den tar mycket tid 
och resurser i anspråk för verksamheten och ökar den administrativa 
bördan.  
Det är nästan omöjligt att hinna ompröva allt. 
Det omfattande arbetet kan medföra förskjutningar av budgetperioden. 
Det är lätt att fokus hamnar på delar än på helheten. 
 
Bedömning 
Idag används inte nollbasbudgetering bland kommuner i någon större 
omfattning. Anledningen är att det tar för mycket tid och resurser i 
anspråk och att slutresultatet av metoden inte motsvarar arbetsinsatsen.  
Det har även utvecklats andra möjligheter för att styra mot 
kostnadseffektivitet. Som exempel används modeller för resursfördelning 
till verksamheten som inte innebär en årlig indexuppräkning. Det finns 
idag mycket större möjligheter att på ett enkelt sätt jämföras sig med  
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Forts § 152 
 
andra kommuner både vad gäller kostnader och kvalitet. Fokus idag kan 
sägas ligga mer på att utveckla verksamheten med en systematisk 
uppföljning mot uppsatta mål. 
 
I Munkedals kommun fördelas inte anslagen genom en årlig uppräkning. 
Vi använder resursfördelningsmodeller inom alla våra stora 
verksamhetsområden. Barnomsorg, utbildning och delar av 
äldreomsorgen.  
 
Genom vårt ledningsstödsystem Hypergene har cheferna bra möjligheter 
att systematiskt följa upp mål och verksamhet. 
 
Den offentliga statistiken används för att följa upp och jämföra oss med 
andra kommuner. Kommunledningens har redan en bra bild över var vi 
har högre kostnader och i övrigt sämre resultat i verksamheten  
 
Behovet av omprövningar av resursfördelningen mellan nämnder och 
verksamheter måste istället, enligt kommunstyrelseförvaltningens 
uppfattning, tydliggöras med hjälp av fortsatt systematiskt 
kvalitetsarbete och kontinuerliga jämförelser med andra kommuner. 
Därför gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att 
nollbasbudgetering inte ska införas i Munkedals kommun.  
 
Om kommunstyrelsen, trots argumenten mot metoden, vill införa 
nollbasbudgetering kan inte detta göras med befintliga resurser. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det krävs två årsarbetare 
som kontinuerligt arbetar med detta under året. Lämpligen är det en 
ekonom och en verksamhetsutvecklare som då har som uppdrag att 
systematiskt gå igenom och ifrågasätta all verksamhet med ansvariga 
chefer.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KS beslut 2019-12-09, § 194 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa nollbasbudgetering      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa nollbasbudgetering    
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
KS diarie 
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§ 153 Dnr 2019-000277  

Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna, om åtgärder med anledning av 
revisionens granskningsrapport. 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Jacobsson (KD) lyfte 2019-12-09, § 192 ett initiativärende om 
åtgärder med anledning av revisionens granskning av hur 
kommunstyrelsen utför sin uppsiktsplikt. I revisorernas 
granskningsrapport riktades viss kritik mot att det saknades 
anteckningar vid några av presidiets möten. 
 
Rolf Jacobsson (KD) föreslår att presidierna i respektive nämnd åläggs 
att varje månad skriftligt informera sin nämnd om vad som diskuterats 
vid olika presidieträffar samt andra möten där presidiet representerat 
nämnden. Rolf Jacobsson (KD) vill också att kommunfullmäktiges 
presidium ska vara ytterst ansvarig för att ovan nämnda rutiner införs 
och efterlevs. 
 
Enligt ”Uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens uppsiktsplikt” 
framgår det att vid presidieöverläggningar med nämnder och 
fullmäktiges presidium ska anteckningar föras. Det åligger ordförande för 
kommunstyrelsen att se till att detta sker. 
 
Dock finns ingen reglering för hur anteckningar ska föras för 
överläggningar som går utanför kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det 
förekommer träffar mellan presidier i andra syften än att utföra 
uppsiktsplikten. Vid dessa möten bör anteckningar föras och det borde 
ligga i båda parters intresse att anteckningar förs. 
 
Kommunstyrelsen kan inte besluta om andra nämnders arbetsformer, 
det är bara fullmäktige som göra det via reglementen. Kommunstyrelsen 
kan heller inte lägga ansvar på kommunfullmäktiges presidium att 
rutiner efterlevs. Kommunstyrelsen kan dock initiera till 
kommunfullmäktige att införa bestämmelser i respektive nämnds 
reglemente vad gäller anteckningar vid presidieöverläggningar samt 
återredovisning till nämnden. Det är sedan upp till kommunfullmäktiges 
granskare (revisorerna) att se om reglementena efterlevs.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag 
att vid presidieöverläggningar med andra nämnder eller 
kommunfullmäktige, vilka går utanför redan reglerade rutiner för 
uppsiktsplikten, föra anteckningar. Vad som framkommit vid 
överläggningarna ska redovisas vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde.      
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Forts § 153 
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag 
att vid presidieöverläggningar med andra nämnder eller 
kommunfullmäktige, vilka går utanför redan reglerade rutiner för 
uppsiktsplikten, föra anteckningar. Vad som framkommit vid 
överläggningarna ska redovisas vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens presidium 
Kommundirektören  
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§ 154 Dnr 2020-000169  

Avtal med Västtrafik om fria seniorresor 
Sammanfattning av ärendet 
Munkedals kommun har avtal med Västtrafik om fria resor för seniorer 
+65 år. Seniorkorten har varit i drift sedan den 1 januari 2019. 
Västtrafik har två åldersalternativ för seniorkort, antingen från +65 år 
eller från +75 år. Munkedals kommun har beslutat att seniorkorten ska 
erbjudas kommuninvånare +65 år.  
 
Tillgänglig kostnadsredovisning och statistik visar att seniorkorten är 
kostsamma och att nyttjandegraden är låg. Kommunstyrelsen föreslås 
att omförhandla avtalet med Västtrafik så att tjänsten antingen sägs 
upp, eller endast erbjuds ålders-gruppen +75 år. Med nu gällande priser 
och aktiva kort beräknas den senare lösningen innebära att kommunens 
årliga kostnad halveras.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KS 2020-05-11, § 85 
PM 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1: 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med Västtrafik så att 
tjänsten upphör. 
 
Alternativ 2: 
Kommunstyrelsen beslutar att omförhandla avtalet så att endast 
åldersgruppen +75 år erbjuds fria resor. 
 
Yrkanden 
Rolf Berg (S): Avslag med motiveringen att vi ska behålla nuvarande 
avtal. 
 
Helena Hansson (C), Rolf Jacobsson (KD), Matheus Enholm (SD), Göran 
Nyberg (L): Bifall till Rolf Bergs (S) förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Bergs (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet med motiveringen att man 
ska behålla nuvarande avtal.  
 
Beslutet skickas till 
Administrativa chefen 
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§ 155 Dnr 2020-000142  

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Munkedal har i en motion föreslagit 
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna även 
inkludera passiv insamling av pengar på allmänna platser inom 
kommunen såsom varande tillståndspliktigt. Kommunfullmäktige har den 
23 september 2019, § 97, beslutat att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2020, § 12, behandlat ett 
förslag där det föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att till sitt 
sammanträde i april 2020 ta fram förslag till ny Allmän lokal 
ordningsstadga för Munkedals kommun med följande inriktning:  

• Tillstånd ska krävas för insamling av pengar till privat ändamål. 
• Tillståndet ska gälla max tre dagar. 
• Skolklasser, ideella föreningar samt 90-konton omfattas inte av 

tillståndsplikten. 
• Vid ansökan ska syftet med insamlingen anges. 
• Vid ansökan ska även uppges vilket behov sökanden har. 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde att ändra uppdraget 
till kommunstyrelsen med följande inriktning: 

• Ett förbud mot tiggeri på offentliga platser i hela kommunen. 
• Kommunstyrelsen ska precisera på vilka platser i kommunen 

förbudet gäller. 
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades då det inte överensstämmer 
med det förslag som kommunstyrelsen berett.  
Ett förslag till reviderad Allmän lokal ordningsstadga har tagits fram där 
förbud mot passiv pengainsamling har inarbetats. Övriga ändringar i 
förslaget är i huvudsak av redaktionell karaktär. Kommunstyrelsen 
behandlade förslaget den 11 maj 2020, § 80, och beslutade att 
bordlägga ärendet då fullmäktiges beslut var överklagat och ej hade 
vunnit laga kraft.  
Förvaltningsrätten i Göteborg har därefter meddelat dom i ärendet där 
överklagandet avslås.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Munkedals kommun 
Kartbilagor 
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Forts § 155 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för sin del godkänna vidtagna ändringar i 
reviderad Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun,  
 
samt att översända förslaget till Länsstyrelsen samt Polismyndigheten 
inför beslut av kommunfullmäktige.   
 
Yrkanden 
Rolf Jacobsson (KD): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna vidtagna 
ändringar i reviderad "Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals 
kommun" med det alternativa kartförslaget samt att översända förslaget 
till Länsstyrelsen samt Polismyndigheten.  
 
Göran Nyberg (L), Sten-Ove Niklasson (S), Helena Hansson (C): Avslag. 
 
Matheus Enholm (SD), Christoffer Rungberg (M): Bifall Rolf Jacobsson 
(KD) yrkande.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) yrkande och 
Göran Nybergs (L) med fleras avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 
 
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande 
propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande. 
Nej-röst: Avslag. 
 
 
Omröstningsresultat 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Christoffer Rungberg (M) x   
Göran Nyberg (L)  x  
Christoffer Wallin (SD) x   
Matheus Enholm (SD) x   
Louise Skaarnes (SD) x   
Pia Hässlebräcke (S)  x  
Rolf Berg (S)  x  
Sten-Ove Niklasson (S)  x  
Helena Hansson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD) x   

 
Ja-röster:6 
Nej-röster: 5 
Avstår: 0 
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Forts § 155 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna vidtagna ändringar i 
reviderad "Allmän lokal ordningsstadga för Munkedals kommun" med det 
alternativa kartförslaget samt att översända förslaget till Länsstyrelsen 
samt Polismyndigheten.  
 
Reservation 
S-gruppen, Helena Hansson (C) och Göran Nyberg (L).  
 
Beslutet skickas till 
Administrativa chefen för vidare befordran till: 

• Polismyndigheten Fyrbodal (inkl. Följebrev, förslag till Allmänna 
lokala ordningsföreskrifter och kartbilagor) 

• Länsstyrelsen Västra Götaland (inkl. Följebrev, förslag till 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter och kartbilagor) 
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§ 156 Dnr 2020-000267  

Samrådshandling bostadsförsörjningsprogram för 
Lysekils kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Det nationella bostadspolitiska målet är att få en långsiktig väl 
fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett 
utbud av bostäder som svarar upp mot behoven.  
 
Alla kommuner är enligt lag skyldiga att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggandet och för utvecklingen av bostadsbeståndet.  
 
Lysekils bostadsförsörjningsprogram utgör ett strategiskt dokument för 
kommunens arbete med bostadsförsörjningen och gäller för hela 
kommunens organisation, såväl nämnder, styrelser och dess bolag.  
 
Lysekils riktlinjer ska vara vägledande för bland annat 
översiktsplaneringen inom kommunen. Programmet har baserats på en 
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.  
 
Programmet är lättläst och tydligt och upplevs inkludera hela den 
komplexa frågan som bostadsförsörjning inom kommunen är.  
 
Ärendebeskrivning   
Lysekils kommun har byggt upp det kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammet med målet att bostadsbyggande och 
dess utveckling ska genomsyras av Agenda 2030 samt att det ska bidra 
till att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Det 
ska också utveckla kommunen till att vara en attraktiv boendekommun 
året om och då öka antalet helårsbostäder samtidigt som alla ska ha en 
likvärdig tillgång till bostad, med en boendemiljö av hög kvalitet och där 
bostadsbyggandet även ska bidra till att skapa ett inkluderande 
samhälle.  
 
Lysekil vill stärka sin roll som en attraktiv boendekommun i 
göteborgsregionen och vill stärka sina kopplingar mot Uddevalla och 
Göteborg via förbättrad kollektivtrafik, väginfrastruktur samt även 
bredbandstillgången.  
 
Programmet visar att planberedskapen för bostäder i dagsläget är god 
men att markreserven av kommunalägd mark dessvärre är sämre. 
Programmet visar också att de ser ett ökat behov av boende anpassat 
för den åldrande befolkningen och att det finns ett stort behov av billiga 
bostäder för ekonomiskt svaga hushåll. En koppling till ökat behov 
bostäder med lägre boendekostnad finns också till större grupper 
nyanlända. För att minska eller motverka en framtida  
bostadssegregation tar programmet ställning till att en särskild  
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Forts § 156 
 
beredskapsplan bör tas fram i ett nästa steg för att visa hur kommunen 
ska agera när nästa större grupp av asylsökande kommer till kommunen 
då erfarenheterna visar att det tar tid för nyanlända att etablera sig på 
arbetsmarknaden, vilket också gör det än viktigare att det finns en god 
tillgång till bostäder med låga boendekostnader. Dessa bostäder bör 
spridas ut rent geografiskt inom kommunen för att bidra till minskad 
segregation.  
 
Programmet visar tydligt respektive nämnds kommande ansvar och 
uppdrag inom ämnet efter ett antagande av 
bostadsförsörjningsprogrammet, vilket upplevs väldigt tydligt.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet identifierar det kommunala 
bostadsbolagets, LyskilsBostäder AB:s, uppdrag i att som allmännyttigt 
kommunalt bostadsbolag ta ett aktivt samhällsansvar och erbjuda goda 
hyresbostäder för alla, oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp, 
och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. 
Bolaget har idag 1191 lägenheter varav merparten är två och 
trerumslägenheter.  
 
Programmet tar också fasta på att kommunen har en skyldighet i att 
tillse att alla medborgare ska kunna finna en ändamålsenlig bostad på 
marknaden, för livets olika skeden och invånares bostadskarriär, samt 
för samtliga socioekonomiska grupper.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss - Samrådshandling bostadsförsörjningsprogram för Lysekils 
kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för 
Lysekils kommun.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för 
Lysekils kommun.   
 
Beslutet skickas till 
Lysekils kommun 
Samhällsbyggnadschef 
Slutarkiv 

 

Comfact Signature Referensnummer: 958207



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(31) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 157 Dnr 2020-000279  

Utredningsuppdrag Munkbo AB 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid bolagsdagen 2020-05-25 ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda ett antal frågeställningar 
kopplade till kommunens bolag. Ett av uppdragen riktat mot Munkbo AB 
är: 
 

• Utreda möjligheten för bolaget att tilldelas byggrätter på 
Solbergsområdet, 

• Utreda möjligheten att Munkbo AB förvärvar bolaget Vadholmen 
AB för att möjliggöra byggnation av en eller flera byggrätter samt 

• Utreda möjligheten att överta kommunens verksamhetslokaler. 
 
Mot bakgrund av att styrelsen för Munkbo AB beslutat att inte vara en 
del av kommunens försäljning av byggrätterna på Solbergsområdet 
föreslås att kommunstyrelsen återta dessa uppdrag.  
 
Under utredningstiden har det tillkommit ett antal beslut som på ett eller 
annat sätt berör utredningsuppdraget enligt följande; 
Kommunstyrelsen beslutat, 2020-06-15 §132, att ge kommundirektören 
i uppdrag att ta fram erforderliga beslutsunderlag samt förslag till beslut 
med syfte att Munkbo AB ska bygga den fastighet på Solbergsområdet 
där det finns plan för verksamhetslokaler. 
Kommunfullmäktige beslutade, 2020-06-29 §71, Tillfällig delegering – 
Vadholmen, att delegera rätten att sälja mark på Vadholmen/i 
Örekilsparken till Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse 
mark i detaljplanen Vadholmen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29 §70, om bildandet av 
dotterbolag inför försäljning samt godkännande av försäljning av 
byggrätter på Vadholmen, att återremittera ärendet i avvaktan på 
utfallet av kommundirektörens utredning gällande Munkbo AB. 
Styrelsen för Munkedals Bostäder AB beslutade 2020-08-21 §41, att 
avstå från att uppföra nya lokaler och bostäder på Vadholmen med 
hänvisning till kommande renoveringar i befintligt bostadsbestånd samt 
en ansträngd ekonomisk avkastning. 
Med utgångspunkt från utredningens övervägande och i ärendet 
tillkommande beslut är den mest fördelaktiga hanteringen att samtliga 
tre byggrätter upphandlas via markanvisnings-/anbudsförfrågan samt att 
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra försäljningen 
via anbudsförfrågan inom bolaget Vadholmen Foss i enlighet med 
uppdraget för byggrätten i Örekilsparken.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utredning gällande uppdrag från bolagsdagen 
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Forts § 157 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att genomföra försäljning av byggrätterna inom bolaget 
Vadholmen Foss via markanvisning i enlighet med byggrätten i 
Örekilsparken. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återta två utredningsuppdrag gällande 
Munkbo AB eftersom styrelsen beslutat att inte vara en del av 
kommunens försäljning av byggrätterna på Solbergsområdet.      
 
Yrkanden 
Matheus Enholm (SD), Christoffer Rungberg (M): Bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Göran Nyberg (L): Återremiss gällande första att-satsen för att utreda 
alternativa metoder till försäljning. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Rolf Berg (S): Bifall till Göran Nybergs (L) yrkande 
om återremiss.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om första att-satsen ska avgöras idag 
eller om den ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet. 
 
Ordförande ställer proposition på andra att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera första att-satsen om att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra försäljning av 
byggrätterna inom bolaget Vadholmen Foss via markanvisning i enlighet 
med byggrätten i Örekilsparken för att istället utreda alternativa metoder 
för försäljning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återta två utredningsuppdrag gällande 
Munkbo AB eftersom styrelsen beslutat att inte vara en del av 
kommunens försäljning av byggrätterna på Solbergsområdet.    
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör  
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§ 158 Dnr 2020-000270  

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2021. Grunden för planeringen 
utgår från kommunens budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen sammanträden: 
Måndagen den 18 januari 
Måndagen den 8 februari 
Måndagen den 15 mars 
Måndagen den 12 april 
Måndagen den 17 maj 
Måndagen den 14 juni 
Måndagen den 13 september 
Måndagen den 11 oktober 
Måndagen den 15 november 
Måndagen den 13 december 
 
Kommunstyrelsen dialogdagar: 
Måndagen den 15 februari 
Måndagen den 8 mars - nämnderna (årsbokslut) 
Tisdagen den 16 mars - bolagen (årsbokslut) 
Tisdagen den 18 maj – nämnderna (budget samt ev avvikelser i 
delårsbokslut april) 
Måndagen den 20 september 
Tisdagen den 5 oktober – nämnderna (delårsbokslut augusti) 
Måndagen den 22 november 
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige presidieträffar: 
Torsdagen den 15 april 
Onsdagen den 16 juni 
Torsdagen den 14 oktober 
 
Kommunfullmäktige: 
Måndagen den 22 februari 
Måndagen den 29 mars 
Måndagen den 26 april 
Måndagen den 31 maj 
Måndagen den 28 juni 
Måndagen den 27 september 
Måndagen den 25 oktober 
Måndagen den 29 november   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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Forts § 158 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
dialogdagar för 2021 enligt förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021 
enligt förslaget.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och 
dialogdagar för 2021 enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2021 
enligt förslaget.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 
Kommundirektör 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
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§ 159 Dnr 2018-000447  

Förslag till förordnande av vigselförrättare 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare efter att kommunen lämnat 
förslag på vilka som bör förordnas under en mandatperiod. 
 
Normalt lämnas förslagen i början av en mandatperiod, men det är fullt 
möjligt att föreslå och förordna vigselförrättare under perioden. Innan 
någon förordnas som borgerlig vigselförrättare kommer Länsstyrelsen att 
begära in kunskapskontroll från de tilltänkta personerna. 
 
En förfrågan har inkommit från en tjänsteperson inom 
kommunstyrelsens förvaltning som önskar bli vigselförrättare. Det kan 
även vara lämpligt att det finns vigselförrättare inom de anställda på 
förvaltningen. 
 
Tjänstepersonen det gäller är kommunsekreterare Linda Ökvist. Hon ser 
det som ett hedersuppdrag och är lämplig utifrån ett gott ordningssinne. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Länsstyrelsen Linda Ökvist som 
vigselförrättare för resterande del av mandatperioden.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Länsstyrelsen Linda Ökvist som 
vigselförrättare för resterande del av mandatperioden.  
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen, Rättsenheten 
Akten 
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§ 160 Dnr 2020-000054  

Anmälan av delegationsbeslut 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning 2019-01-04 § 5. 
 
Förteckning redovisar beslut tagna 2020-05-01 – 2020-06-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delegationsförteckning 2020-05-01 - 2020-06-30 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.  
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 161 Dnr 2020-000260  

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundet Räddningstjänst Mitt Bohuslän (RMB) har tidigare fattat beslut 
om eldningsförbud för kommunens räkning. Emellertid, till följd av den 
rättsliga utvecklingen, är sådan ordning inte längre möjlig att använda.  
 
Kommunen behöver därför reglera föreskrifter (de föreslagna) om 
utfärdande av eldningsförbud, vilka innebär att anställd i kommunen 
fattar beslut om eldningsförbud. Reglerna som är föreslagna, är 
sammankopplade med en specifik rutin och arbetssätt som kommer vara 
gemensamt bland medlemskommunerna i RMB samt NÄRF.  
 
Med anledning av att RMB ej längre kan utfärda eldningsförbud, föreslås 
att kommunfullmäktige antager föreslagna regler. Beslutet innefattar 
bland annat att kommundirektör ges rätt att utfärda eldningsförbud.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Regler om utfärdande av eldningsförbud 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler, avseende 
föreskrift om utfärdande av eldningsförbud.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagna regler, avseende 
föreskrift om utfärdande av eldningsförbud.   
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§ 162 Dnr 2020-000205  

Delårsrapport augusti 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. 
 
Covid-19 
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. 
 
Måluppfyllelse 
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 
Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport augusti Munkedals kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020.     
 
Yrkanden 
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Göran Nyberg (L): Bifall till 
förvaltningens förslag med tillägg att kommunstyrelsen ska kalla 
Välfärdsnämndens presidium och Barn- och utbildningsnämndens 
presidium till dialog med anledning av resultatet i delårsbokslutet.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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Forts § 162 
 
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) och 
Göran Nybergs (L) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt tilläggsyrkandet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kalla Välfärdsnämndens presidium och 
Barn- och utbildningsnämndens presidium till dialog med anledning av 
resultatet i delårsbokslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-april 2020.   
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichefen 
Kommundirektören 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Förvaltningschef välfärd 
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§ 163 Dnr 2020-000064  

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om sociala 
aktiviteter på recept 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 3, att överlämna en motion 
från Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept. 
Välfärdsförvaltningen har gjort en översyn av vilka aktiviteter som finns 
för äldre i Munkedal, samt möjlighet att erbjuda sociala aktiviteter på 
recept. 
Vad det gäller sociala aktiviteter på recept är detta inget som Närhälsan i 
Munkedal erbjuder i dagsläget. Förvaltningen kan inte utfärda recept. 
Den samverkan som finns mellan förvaltningen och Närhälsan idag är i 
form av närsjukvårdsgrupp, där strategiska frågor samverkas. 
De aktiviteter kommunen erbjuder för äldre är: 

• Träffpunkten C4:an, som har Café och aktiviteter 3 dagar i 
veckan för- och eftermiddagar. 

• Anhörig och frivilligcentrum, är öppet 1 dag varannan vecka, dit 
alla är välkomna. 

• Lyckoträffen, är till för personer med demens och som vissa 
dagar även finns i Hedekas.  

Information om detta finns på kommunens hemsida. 
 
Vid sidan av träffar så har vård- och omsorgsavdelningen en Hälso- och 
anhörigsamordnare vars kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. 
Där står att hon arbetar dagtid, måndag-torsdag och nås via telefon. Hit 
vänder sig äldre för stöd och råd. Kommunen erbjuder även digitalt stöd 
till kommuninvånare med anhöriga som har en demenssjukdom, via ”En 
bra plats”. 
 
Vid sidan av de kommunala aktiviteterna så finns privata aktörer samt 
intresseorganisationer som erbjuder aktiviteter eller evenemang efter 
bästa förmåga, även dessa annonseras via kommunens hemsida. 
I och med Covid - 19 har många sociala aktiviteter just nu pausats i dess 
ordinarie form. Förvaltningen har försökt hitta andra vägar genom 
uppsökande verksamhet via telefon och vissa möjligheter till att mötas 
ute. 
I dagsläget saknas ekonomiska resurser för att utveckla arbetssätt och 
metoder ytterligare. För att driva ett mer inriktat arbete för att motverka 
ensamhet skulle förvaltningen behöva ytterligare resurser.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-09-24, § 64. 
Motion från Fredrik Olsson (KD)  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.    
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Forts § 163 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  
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§ 164 Dnr 2019-000090  

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att 
bekämpa ensamheten och bygga upp gemenskapen 
bland våra äldre i Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 33, att överlämna motion 
från Fredrik Olsson (KD) att bekämpa ensamheten och bygga upp 
gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun, till 
välfärdsnämnden för beredning. 
Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att förvaltningen likt Växjö ska 
använda ensamhetsscreening vid bedömning av hemtjänsttimmar. Vid 
en kartläggning av hur Växjö arbetar framkom att det görs en enklare 
screening av biståndshandläggaren. Där får den äldre svara på hur den 
ser på sin sociala situation, det vill säga om personen lider av 
besvärande ensamhet på något sätt och hur ofta man upplever dessa 
problem. Sedan erbjuder handläggaren (i alla fall innan corona) lite olika 
insatser som träffpunkter, hembesök från röda korset, numer digital 
träffpunkt och kontakt med seniorlots. Tanken är att samtalet ska följas 
upp årligen, men det har ännu inte uppnåtts. 
Ensamhetsscreening kan liknas vid ett enkelt, men meningsfullt samtal 
kring ensamhet, där en del personer vill prova någon av de föreslagna 
aktiviteterna. 
I Munkedal införs under hösten arbetsmetoden, IBIC – Individens behov 
i centrum. IBIC utgår ifrån personens individuella behov och mål, 
metoden hjälper till att identifiera och beskriva individens behov, 
resurser, mål och resultat. 
För att beskriva individens behov sammanfattas aktiviteter och 
delaktighet inom 9 olika livsområden. Mellanmänskliga interaktioner och 
relationer samt Samhällsgemenskap är två av dessa livsområden. När 
individens behov står i centrum så kommer denna typ av frågeställning 
att ingå systematiskt i både biståndshandläggarens och utförarnas 
arbete. 
Vid sidan av ovanstående förslag så ska enligt motionen äldre ges rätt 
att bestämma över sina hemtjänsttimmar. Hemtjänsttimmar beviljas i 
form av insatser efter behov inte i tid. Den enskilde är delaktig i 
genomförandeplanen, som beskriver hur den beviljade insatsen ska 
utföras. IBIC främjar den enskildes delaktighet ytterligare. 
Kristdemokraterna föreslår vidare att vård- och omsorgsavdelningen ska 
skapa en gemensam informationsplattform samt dela ut informationsblad 
till alla äldre i kommunen. Eftersom ”äldre” är en subjektiv upplevelse, 
så använder avdelningen sig av hemsidan Munkedal.se för att nå ut med 
information, samt tryckt material som finns ute i kommunens 
verksamheter. Här lägger man inte bara ut aktiviteter eller information 
som kommer från avdelningen, utan 
intresseorganisationerna som exempelvis PRO använder Munkedal.se för 
att nå ut med information kring aktiviteter som de erbjuder. 
Allmänheten ges också möjlighet att framföra synpunkter via hemsidan. 
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Forts § 164 
 
I motionen föreslås Munkedals kommun att likt Jönköpings kommun 
skapa möjlighet för att söka bidrag till riktade insatser mot ensamhet 
och för gemenskap. Välfärdsförvaltningen ser inte att det är möjligt att 
inom befintlig ram för budget skapa föreningsbidrag då förvaltningens 
kostnader ska minskas 
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-09-24, § 65 
Motion från Fredrik Olsson (KD)  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
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§ 165 Dnr 2019-000152  

Svar på motion från Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 
gällande 35 timmarsvecka för omsorgspersonal 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 
föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i 
uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att sänka arbetstiden till att 
35 timmar/vecka motsvarar heltid för vård och omsorgspersonal 
anställda i Munkedals kommun. 
Arbetstidsförkortningen skall inte medföra lönesänkning. 
Att sänka heltidsmåttet för undersköterskor inom vård och omsorg till 35 
tim/v, innebär med nuvarande bemanning drygt ca 400 timmar färre 
arbetade timmar per vecka dagtid. Det medför 11.6 färre 
undersköterskor i tjänst i veckan eller att ytterligare 11.6 
undersköterskor anställs vilket resulterat i en kostnad på drygt 4,5 
miljoner kronor. 
Förvaltningen anser inte att den förändring som föreslås i motionen kan 
genomföras med hänvisning till det ekonomiska uppdrag som åligger 
välfärdsnämnden från kommunfullmäktige, att väsentligt sänka sina 
kostnader inom vård och omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-09-24, § 66 
Motion 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.    
 
Yrkanden 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till motionen. 
 
Rolf Berg (S): Bifall till välfärdsnämndens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och Hans-
Joachim Isenheims (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Välfärdsnämndens förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Hans-Joachim Isenheim (MP)  
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§ 166 Dnr 2020-000010  

Information från förvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Roi Høiås, Quality Salomon Sotenäs AB informerar om etablering i 
Sotenäs kommun. 
Planhandläggaren informerar om pågående arbete med ÖP18.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.     
 
 

 

Comfact Signature Referensnummer: 958207



Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn LINDA ÖKVIST

Titel, Organisation Kommunsekreterare, Munkedals kommun

Datum & Tid 2020-10-14 13:40:09 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _055746aab07fe7bcc3099e91abf5dc9bd3

Namn HELENA HANSSON

Titel, Organisation Justerare, Munkedals kommun

Datum & Tid 2020-10-14 13:58:30 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _05a33058165475364ac6e4db432817b95f

Namn JAN HOGNERT

Titel, Organisation Ordförande, Munkedals kommun

Datum & Tid 2020-10-14 15:29:40 +02:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07c033110278d66f1d9aae15785230f5bb

Signatursida 1 av 1

Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 958207

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Investeringsprocess för lokaler
	Delårsrapport augusti 2020 för kommunstyrelsen
	Svar på initiativärende från Christoffer Wallin, Sverigedemokraterna, om att införa nollbasbudget.
	Svar på initiativärende från Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna, om åtgärder med anledning av revisionens granskningsrapport.
	Avtal med Västtrafik om fria seniorresor
	Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter i Munkedals kommun
	Samrådshandling bostadsförsörjningsprogram för Lysekils kommun
	Utredningsuppdrag Munkbo AB
	Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
	Förslag till förordnande av vigselförrättare
	Anmälan av delegationsbeslut
	Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
	Delårsrapport augusti 2020 för Munkedals kommun
	Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om sociala aktiviteter på recept
	Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att bekämpa ensamheten och bygga upp gemenskapen bland våra äldre i Munkedals kommun
	Svar på motion från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet gällande 35 timmarsvecka för omsorgspersonal
	Information från förvaltningen

		2020-10-14T15:29:48+0200
	Comfact Aktiebolag




