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§ 133 Dnr 2019-000219  

Mål och resursplan, budget 2021 plan 2022-2023 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger tre förslag till budget 2021, plan 2022-2023. 
 
Moderaterna och Liberalerna: 
 
Förutsättningar 2021 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att 
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 550 invånare.  
 
Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.  
Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst 
uppgå till 100 %. Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens 
reinvesteringar. 
Skuldsättning - under 2021 ska överskott och intäkter av 
engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden. 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2020. I budget 2021 föreslås den 
sänkas med 25 öre till 23,38 kr. 
 
Skatter och bidrag 
Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 
och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och 
därmed också skatteunderlaget för kommunerna, trots de åtgärder som 
satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin. 
Munkedal har haft möjlighet att budgetera upp invånarantalet till 10 550 
invånare som förstärker budgeten något samt en förbättrad prognos för 
LSS utjämningen. Under 2021 ökar intäkterna med totalt 17 mnkr inkl. 
de extra aviserade statsbidragen (2,4 %). 
 

Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella 
bidrag för budgetåren 2021. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål 
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2022-2023 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2,0 % av skatter och generella bidrag. Det 
krävs minskade kostnader inom verksamheterna för att upprätthålla 
resultatnivån och för att finansiera kommande årens 
investeringssatsningar.  
 
Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras 
även för året.  Avsättning görs även till volymbuffeten för fler invånare. 
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Forts § 133 
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost avsätts 3,0 mnkr. Detta är möjligt 
då KF:s effektiviseringskrav på 6 mnkr under 2021 getts till 
Välfärdsnämnden som ett steg att uppfylla uppdraget att komma ner i 
samma kostnadsnivå som liknande kommuner under planeringsperioden.  
 

Budgetramar till nämnderna 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar 
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2021 i balans. 
 
Nämnderna får en justerad ram med en minskning totalt på -6,8 mnkr. 
Minskningen är främst justering av volymförändringar inom demografi 
samt Välfärdsnämndens uppdrag gentemot kommunfullmäktige. Totalt är 
650,5 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. pris och löneökningar samt 
kompensation för kapitalkostnader som kompenseras när förhandling 
och aktivering sker. 
 
Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2021 begär tilläggsanslag 
utökad ram om 0,8 mnkr. Begäran av tilläggsanslag föreslås att utökning 
av ram för planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift för 
offentliga toaletter finansieras inom Samhällsbyggnads egen budgetram 
med 0,1 mnkr. 
 
Överföring av anslag 
Överföring av anslag till Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr 
för projektet heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 
2021 uppgår till 155 mnkr. Av de 155 mnkr klassas 73,5 mnkr som 
reinvestering. Planåren 2022 är investeringsvolymen 166,2 mnkr och år 
2023 232,1 mnkr. 
 
De största investeringarna under 2021 finns inom fastigheter vilka är: 
  
Anpassning av Allégårdens äldreboende påbörjas med 5 mnkr per år och 
kommer ske under fyra år. 
Utvecklingscentrum Munkedal renovering och lokalanpassning årligen 
med 4 mnkr. 
Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 15 mnkr (totalt investeringsutgift 18 
mnkr) klart år 2021. 
Ny skola för ÅK 4–6 på Kungsmarksområdet, 25 mnkr (total 
investeringsutgift 147 mnkr) klart år 2023. 
Hedekas skola där skolområde renoveras /moderniseras och är en del i 
ett större projekt tillsammans med nyinvestering som gäller att 
samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom samma fastighet (total 
investeringsutgift 49 mnkr) klart år 2021. 
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Forts § 133 
 
Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investeringsutgift 40 mnkr) klart år 
2022. 
Renovering av förskola i Dingle 5 mnkr (total investeringsutgift 17 mnkr) 
klart år 2022. 
Planerade underhåll på lilla Foss förskola som renoverar/moderniserar 
två avdelningar 10 mnkr. 
Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr. 
 
Under år 2021 kan 36,4 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat 
och avskrivningar) av de planerade 73,5 mnkr. Detta innebär en 
självfinansieringsgrad på 49 % och målet uppfylls inte under år 2021 på 
100 %. 
 

Målsättningar verksamhet 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både 
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.  
 

Inriktningsmålen för planeringsperioden är: 
 

1. Alla ska vara anställningsbara  
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen  
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

 

Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2021 
utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. 
 
 
Socialdemokraterna och Centerpartiet: 

• Ingen skattesänkning 
• Högre invånarantal +25 
• Resultatnivå 2,0% hela planperioden 
• Ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen genom 

omfördelning av befintliga budgetar. Utökning av en tjänst som 
avdelningschef.  

• Engångssatsningar främst inom BUN under 2021 5,6 mnkr 
• Aktivitetshus 50 mnkr 

 
Sverigedemokraterna: 

• Ingen skattesänkning 
• Minskad besparing med 1,5 mnkr för Välfärdsnämnden 
• Ny besparing på 2 mnkr för kommunstyrelsen 
• Utökning SBN 0,1 mnkr offentliga toaletter 
• Utökning Bun 0,9 mnkr till dagbarnvårdare 
• KF förfogande 7,2 Mnkr att användas till kommande 

integrationskostnader och ökat försörjningsstöd. 
• LSS boende 
• Hedekas skola 60 mnkr 
• Äldreboende Dingle projektering 2021 

.  
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Forts § 133 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Moderaternas och Liberalernas förslag till Mål- och resursplan (MRP) 
budget 2021 plan 2022-2023 samt bilaga till MRP. 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021. 
Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till budget 2021.  
 
Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 
plan 2022-2023 enligt Moderaternas och Liberalernas gemensamma 
förslag innebärande bland annat: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,38 kr vilket 
innebär en sänkt skattesats med 25 öre jämfört med 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på 
650,5 mnkr för 2021.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 
Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 
heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens 
budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost 
med 3,0 mnkr.     
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 
155 mnkr. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2021 på 119 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,368 mnkr år 2021.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
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Forts § 133 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet, återkommer i 
kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag till 
budget 2021 med ändringen att kommunfullmäktiges förfogandepost 
minskas med 2 mnkr och överförs till kommunstyrelsens förfogandepost. 
Summan reserveras för projekt inom barn- och utbildning, gärna 
fleråriga, för att förstärka arbetet med resultatförbättring i skolan. 
 
Christoffer Wallin (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 
2021 med ändringen att under investeringar för Dingle förskola lägga 15 
mnkr under 2021 och 6 mnkr under 2022. 
 
Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C):  
Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 
plan 2022-2023 enligt Socialdemokraternas och Centerpartiets 
gemensamma förslag innebärande bland annat: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,63 kr vilket 
innebär en oförändrad skattesats. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på 
657,5 mnkr för 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en omorganisation enligt 
förslaget på sidan 4 i Socialdemokraternas och Centerpartiets 
budgetförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna de projektsatsningar som 
anges i budgetförslaget för Socialdemokraterna och Centerpartiet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och Utbildningsnämnden i 
uppdrag att genomföra barnomsorg på kvällar och helger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 
Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 
heltidsresan från Kommunstyrelsen. 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 941673



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 133 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens 
budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost 
med 9,0 Mnkr under förutsättning att riksdagen antar regeringens 
föreslagna budget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 
161 mnkr. 
 
Samtliga investeringsprojekten redovisas i Socialdemokraternas och 
Centerpartiets budgetförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2021 på 124 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,368 mnkr år 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande, Christoffer 
Wallins (SD) yrkande och Liza Kettils (S) med fleras yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Göran Nybergs (L) yrkande. 
 
Omröstning begärs och ordförande meddelar att Göran Nybergs (L) är 
huvudförslag. 
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Forts § 133 
 
Ordförande ställer proposition på om Christoffer Wallins (SD) yrkande 
eller Liza Kettils (S) med fleras yrkande ska vara motförslag till 
huvudförslaget och finner att Liza Kettils (S) med fleras yrkande är 
motförslag till huvudförslaget. 
 
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning för att utse motförslag till huvudförslaget: 
Ja-röst: Liza Kettil (S) med fleras yrkande. 
Nej-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande. 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M)  x  
Göran Nyberg (L)   x 
Christoffer Wallin (SD)  x  
Mathias Johansson (SD)  x  
Louise Skaarnes (SD)  x  
Liza Kettil (S) x   
Rolf Berg (S) x   
Jenny Jansson (S) x   
Carina Thorstensson (C) x   
Rolf Jacobsson (KD)   x 
Resultat 5 4 2 
 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 5 
Nej-röster 4 
Avstår: 2 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att Liza Kettils (S) förslag är motförslag 
till huvudförslaget. 
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Huvudomröstning 
Ja-röst: Göran Nybergs (L) yrkande 
Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande. 
 
Ledamöter Ja Nej Avstår 
Jan Hognert (M) x   
Ausra Karlsson (M) x   
Göran Nyberg (L) x   
Christoffer Wallin (SD)   x 
Mathias Johansson (SD)   x 
Louise Skaarnes (SD)   x 
Liza Kettil (S)  x  
Rolf Berg (S)  x  
Jenny Jansson (S)  x  
Carina Thorstensson (C)  x  
Rolf Jacobsson (KD)   x 
Resultat 3 4 4 
 
 
Omröstningsresultat:  
Ja-röster: 3  
Nej-röster: 4 
Avstår: 4.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021 
plan 2022-2023 enligt Socialdemokraternas och Centerpartiets 
gemensamma förslag innebärande bland annat: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,63 kr vilket 
innebär en oförändrad skattesats. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på 
657,5 mnkr för 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en omorganisation enligt 
förslaget på sidan 4 i Socialdemokraternas och Centerpartiets 
budgetförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna de projektsatsningar som 
anges i budgetförslaget för Socialdemokraterna och Centerpartiet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och Utbildningsnämnden i 
uppdrag att genomföra barnomsorg på kvällar och helger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till 
Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet 
heltidsresan från Kommunstyrelsen. 

Comfact Signature Referensnummer: 941673



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Forts § 133 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens 
budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost 
med 9,0 Mnkr under förutsättning att riksdagen antar regeringens 
föreslagna budget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till 
161 mnkr. 
Samtliga investeringsprojekten redovisas i Socialdemokraternas och 
Centerpartiets budgetförslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning 
för investeringar under 2021 på 124 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar 
till 11,368 mnkr år 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag 
på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag 
på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag 
på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas 
direktiv och förslag.  
 
Reservation 
SD-gruppen till förmån för eget yrkande. 
Göran Nyberg (L) till förmån för eget yrkande. 
 
Protokollsanteckning: 
Budgetförslagen revideras efter ändringsyrkanden och skickas till 
kommunfullmäktige.  
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§ 134 Dnr 2019-000141  

Upphävande av inaktuella styrdokument 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av befintliga styrdokument. Det 
konstateras att flera styrdokument är föråldrade och/eller har passerat 
utsatt slutdatum. Dessa behöver upphävas och i förekommande fall 
ersättas med nya styrdokument.  
 
Tidigare beslut 
Förvaltningens förslag har beretts av kommunstyrelsen 2019-09-09, § 
105. Kommunstyrelsen beslutade därvid att återremittera ärendet för att 
få en komplettering med beskrivning av anledningen till de olika 
styrdokumentens inaktualitet. 
 
Kompletterande handläggning 
Som förtydligande till tidigare förslag föreslås de inaktuella 
styrdokumenten upphävas då de är såpass föråldrade att de inte 
stämmer med nuvarande förhållanden, till exempel IT-policy antagen 
2002. Andra dokument är antagna under senare tid, men har passerat 
slutdatum och inte aktualitetsförklarats.  
 
Sedan januari 2019 finns regler för styrande dokument i Munkedals 
kommun. Reglerna är beslutade av kommunstyrelsen 2019-01-14, § 3. 
Reglerna klargör för vilka dokumenttyper som finns samt i vilka 
sammanhang de används. Följande dokumenttyper finns: 
 
Vision 
Strategi  
Policy 
Program 
Riktlinje 
Plan 
Regler 
Rutin 
 
De dokument som nu föreslås upphävas har inte konsekvent använt sig 
av indelningsstandard en indelningen ovan. Det innebär exempelvis att 
ett dokument som benämnts ”Policy” kanske egentligen skulle ha 
benämnts ”Riktlinje” eller ”Rutin”. Benämningen är viktigt eftersom det 
ger en tydlig signal om dokumentets betydelse.  
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Forts § 134 
 
Följande styrdokument föreslås upphävas: 
 
Övergripande 
Internationaliseringspolicy – antagen av KF 2002-09-25 (Dnr KS 99/184-
105) 
Synpunkts- och klagomålshantering i Munkedals kommun – antagen av 
KF 2005 11-30 (Dnr KS 05/103-100) 
IT-policy – antagen av KS 2002-06-04 (Dnr KS 01/266-061) 
Mobil telekommunikation – antagen av KS 2001-09-11 (Dnr KS 00/227-
534) 
Rökpolicy – antagen av KS 2011-05-04 (Dnr KS 2009-203) 
Jämställdhetspolicy – antagen av KS 2001-02-13 (Dnr KS 00-012) 
Jämställdhetsplan 2007-2009 – antagen av KS 2007-09-12 (Dnr KS 
2007-170) 
  
Utbildning 
Riktlinjer för mottagning av asylsökande barn/elever – antagen av  
KS 2011 09-14 (Dnr KS 2011-275) 
Rutiner vid anmälan om kränkande behandling skola – antagen av  
KS 2011-12-07 (Dnr KS 2011-348) 
 
Kultur- och fritid 
Kulturplan 2011-2015 – antagen av KS 2011-05-04  
 
Samhällsbyggnad 
Bostadspolitik vision – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-233) 
Bostadspolitik faktabilaga – antagen av KF 2014-02-27 (Dnr KS 2013-
233) 
Strukturplan – Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i Norra 
Bohuslän – antagen av KF 2009-11-25 (Dnr KS 2009-190) 
Strategi för energieffektivisering – antagen av KF 2011-06-30  
(Dnr KS 2011-143) 
Energiplan för Munkedals kommun – antagen av KF 2013-02-28  
(Dnr 2012-388) 
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden – 
antagen av BN 2016-02-03 (Dnr BN 2016-0015) 
 
Välfärd 
Handikappolitiskt program – antagen av KF 2003-11-26 (Dnr KS 2002-
222)  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut KS 2019-09-09, § 105.  
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Forts § 134 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ovan förtecknade 
styrdokument. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att ta fram nya styrdokument 
i erforderlig omfattning. Styrdokumenten ska följa "Regler för 
styrdokument i Munkedals kommun" och framtagen mall för 
styrdokument ska användas.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ovan förtecknade 
styrdokument. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att ta fram nya styrdokument 
i erforderlig omfattning. Styrdokumenten ska följa "Regler för 
styrdokument i Munkedals kommun" och framtagen mall för 
styrdokument ska användas.  
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§ 135 Dnr 2018-000463  

Revidering av reglemente för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän - deltagande på distans. 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån den situation som uppstått med anledning av COVID-19 har 
kommunerna sett ett behov av att möjliggöra sammanträdesdeltagande 
på distans för ledamöter. Därmed bör samtliga nämnders reglementen 
uppdateras i enlighet med kommunallagens regler för deltagande på 
distans. För Munkedals kommun fattades beslut om revidering av 
reglementen för nämnder den 25 maj 2020, § 51. Här ingick inte 
miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutade 2020-04-29, § 57 om 
revidering av reglemente för miljönämnden i mellersta Bohuslän. Lysekil 
fattade 2020-06-24, § 92 beslut om samma sak. Endast 
kommunfullmäktige i Munkedals kommun har nu kvar att fatta beslut för 
att reglementet ska kunna antas formellt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Reglemente Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Beslut kommunfullmäktige Lysekils kommun. 
Beslut kommunfullmäktige Sotenäs kommun.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Miljönämnden i 
mellersta Bohusläns reglemente: 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden.     
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
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Forts § 135 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Miljönämnden i 
mellersta Bohusläns reglemente: 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg 
anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans.  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden.  
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§ 136 Dnr 2019-000252  

Förbundsordning för Tolkförmedling Väst 
Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya 
ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande 
förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 
omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna 
Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden 
har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella 
förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har 
givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. 
Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har 
lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa förändringar och 
förtydliganden. 
 
Direktionen har antagit förslaget till förbundsordning som sedan skickats 
ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i respektive 
fullmäktige fattar beslut om att fastställa ny förbundsordning senast 
2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Beslut Tolkförmedling Väst 
Förslag till ny förbundsordning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst och att den ska gälla från 2021-01-01      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst och att den ska gälla från 2021-01-01 
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§ 137 Dnr 2020-000253  

Äldreomsorgsprogram 2020 - 2025 
Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden har beslutat om revidering av äldreomsorgsplan 2014-
2018 (beslut 2019-12-18, § 99). Det nya dokumentets struktur och 
innehåll innebär att det är ett program, i enlighet med Regler för 
styrdokument i Munkedals kommun, ett äldreomsorgsprogram. 
I februari fastställde styrgruppen fem områden som ska belysas i 
äldreomsorgsprogrammet, utifrån den uppföljning av 
äldreomsorgsplanen som gjordes 2016 i kombination med de prioriterade 
frågor nämnden har idag. 
I april beslutade styrgruppen om ny struktur där de fem områdena 
benämns utvecklingsområden, och inkluderar vad som ska uppnås och 
vad som ska göras för att nå dit. 
 
Syftet med programmet är att styra och förbättra kommunens 
äldreomsorg de närmsta åren, med utblick tio år framåt. Det är en 
redovisning av de utvecklingsområden som ska vara vägledande i både 
politiska och verksamhetsmässiga beslut och konkretiserar vad som ska 
göras. De fem utvecklingsområdena är: 
Värdegrund 
Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
Stöd i ordinärt boende 
Andra boendeformer 
Personal- och kompetensförsörjning. 
 
Dessa är avgörande för att bevara en äldreomsorg av god kvalitet och nå 
Munkedals vision.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut VFN 2020-08-26. 
Äldreomsorgsprogram 2020-2025.  
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsprogram 2020-2025, 
som ersätter äldreomsorgsplan 2014-2018.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Välfärdsnämndens förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsprogram 2020-2025, 
som ersätter äldreomsorgsplan 2014-2018.  
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§ 138 Dnr 2020-000231  

Uppstått underskott pga kommunstyrelsens 
anställning av ny förvaltningschef 
Sammanfattning av ärendet 
På samhällsbyggnadsnämndens möte 2020-05-15 beslutade en enig 
nämnd, i ett tilläggsyrkande, i ärendet angående delårsrapporten att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att finna en lösning på det planerade 
underskottet på 800 tkr pga dubbla förvaltningschefer under delar av 
2020.  
Beslutet lyder: 
Nämnden kan inte acceptera ett planerat underskott på 800 tkr inför 
årets bokslut utan uppdrar åt förvaltningschefen att tillsammans med 
kommundirektören finna en lösning på omföring innan bokslutet i 
enlighet med tidigare överenskommelse vid presidieöverläggning med 
KS. Ärendet skall redovisas på nämnden i juni. 
 
Sen nämndsmötet i maj månad har samtal i frågan förts med 
kommundirektören och ekonomichefen. Dock har detta hittills inte 
resulterat i någon lösning i enlighet med nämndens uppdrag utan 
underskottet kvarstår i sin helhet inom nämndens resultat. Inställningen 
är i nuläget att underskottet skall kvarstå inom 
samhällsbyggnadsnämndens resultat och hanteras i bokslutet för 2020. 
Om en förändring av detta skall genomföras krävs sannolikt ett politiskt 
beslut inom kommunstyrelsen gällande omföring av medel mellan de 
olika driftsramarna.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens yttrande 
Beslut SBN 2020-06-22, § 70. 
Tjänsteskrivelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett 
tilläggsanslag på 800 tkr för år 2020 för att täcka underskottet 
förorsakat av kommundirektörens anställning av två förvaltningschefer. 
 
Yrkanden 
Liza Kettil (S) och Christoffer Wallin (SD): Bifall till 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden ett 
tilläggsanslag på 800 tkr för år 2020 för att täcka underskottet 
förorsakat av kommundirektörens anställning av två förvaltningschefer. 
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§ 139 Dnr 2020-000229  

Slutredovisning av investeringsprojekt 2019 - 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en rad investeringar under 
föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat 
underlag redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse.  
 
Vidtagna åtgärder har beskrivits per projekt.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut SBN 2020-06-22, § 58 
Tjänsteskrivelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 
utförda under 2019. 
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investeringar 
utförda under 2019.  
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§ 140 Dnr 2020-000255  

Gåva till personalen för att stödja det lokala 
näringslivet pga covid-19 restriktioner 
Sammanfattning av ärendet 
I en situation med en pågående global pandemi - Covid 19, har många 
kommuner valt att ge en gåva till personalen. Det görs med motivet att 
det är ett sätt att tacka personalen för de insatser som görs i arbetet 
med pandemin samtidigt som man vill stödja näringslivet i kommunen. 
Det är även infört en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren. 
Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig 
skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 
kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria 
gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i 
kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 
december 2020. 
Många kommuner har redan beslutat om gåvor till personalen med detta 
syfte. Beloppen varierar mellan 200-500kr. Den praktiska hanteringen av 
gåvan skiljer sig mellan kommunerna. En del använder presentkort, 
faktura eller ersättning mot kvitto. Några gör avgränsningar till de 
branscher som drabbats mest av restriktionerna. 
 
Förslaget är att ge medarbetarna en gåva värde 350 kr att använda hos 
någon av de lokala näringsidkarna som är verksamma i Munkedals 
kommun, med undantag av inköp av alkohol, tobak och drivmedel enligt 
Skatteverkets rekommendationer. 
Gåvan följer samma riktlinjer som friskvårdsbidraget och gäller 
medarbetare som är tillsvidareanställd eller som har en tidsbegränsad 
anställning på sex månader eller längre per den 1 mars år 2020. Gåvan 
kan användas tom december 2020. 
Ansökan om ersättning för gåvan görs i Heroma Självservice. Ansökan 
ska lägga in så snart som möjligt i Heroma efter inköp dock senast den 
31 december i år. 
Kostnaden beräknas till 360 000 kr och finansieras med de statsbidrag 
kommunen erhållit för Covid-19.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att all personal erhåller en gåva motsvarande 
350 kr att användas hos någon av de lokala näringsidkarna som är 
verksamma i Munkedals kommun enligt förslag med undantag av inköp 
av alkohol, tobak och drivmedel enligt Skatteverkets rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att gåvan ska följa samma riktlinjer som 
friskvårdsbidraget och gäller medarbetare som är tillsvidareanställd eller 
som har en tidsbegränsad anställning på sex månader eller längre per 
den 1 mars år 2020. Gåvan kan användas till och med december 2020.      
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Forts § 140 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att all personal erhåller en gåva motsvarande 
350 kr att användas hos någon av de lokala näringsidkarna som är 
verksamma i Munkedals kommun enligt förslag med undantag av inköp 
av alkohol, tobak och drivmedel enligt Skatteverkets rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att gåvan ska följa samma riktlinjer som 
friskvårdsbidraget och gäller medarbetare som är tillsvidareanställd eller 
som har en tidsbegränsad anställning på sex månader eller längre per 
den 1 mars år 2020. Gåvan kan användas till och med december 2020.  
 
 
Expedieras till 
Diariet 
HR-avdelningen 
Löneenheten 
Ekonomiavdelningen 
 

Comfact Signature Referensnummer: 941673



 
                                  Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(35) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 141 Dnr 2020-000024  

Verksamhetsmål 2021 för kommunstyrelsen 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni beslutade kommunstyrelsen 
om budget 2021 och plan 2022-2023 (KS § 104). Angående 
verksamhetsmål 2021 valde kommunstyrelsen att förslaget skulle 
omarbetas, med utgångspunkt i den dialog som fördes under 
sammanträdet. Förslaget har omarbetats och översändes till 
kommunstyrelsen 2020-06-23. 
 
Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har 
förvaltningen i dialog med nämnden tagit fram förslag till 
verksamhetsmål för kommunstyrelsen 2021, inom ramen för 
kommunstyrelsens ansvar och uppdrag. Förslag till verksamhetsmål: 
Skapa förutsättning för nya former av sysselsättning 
Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning 
Bra och attraktiva bostäder och boendemiljöer 
God tillgänglighet, service och bemötande 
Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka 
Klimatpåverkan ska beaktas inför politiska beslut. 
Det finns ett mått kopplat till varje mål, för att det ska gå att mäta och 
utvärdera om målen har nåtts.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Förslag till verksamhetsmål 2021.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål med mått för 
2021.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål med mått för 
2021.  
 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Processutvecklare 
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§ 142 Dnr 2020-000252  

Yttrande över remiss av åtgärdsvalsstudie för väg 
161, Rotviksbro-Skår, Uddevalla kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har under ett drygt ett års tid drivit en studie om väg 161 
mellan Rotviksbro och Skår. Syftet med studien har varit att, i dialog 
med berörda, beskriva vägen, dess funktion och dess brister samt att ta 
fram kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara åtgärder. Den framtagna 
rapporten ska utgöra beslutsunderlag för Fyrbodals kommunalförbund 
och Västra Götalandsregionen inför revideringen av den regionala planen 
för infrastruktur.  
 
Väg 161 är en del av ett regionalt utpekat viktigt stråk för arbetspendling 
och godstransporter. De berörda kommunerna och kommunalförbundet 
Fyrbodal har länge engagerat sig i vägen och prioriterat den i den 
regionala infrastrukturplanen. När regeringen 2018 upphävde beslutet 
om den framtagna vägplanen för en delsträcka återgick ärendet till 
Trafikverket för ny handläggning. 
 
Ärendebeskrivning   
Studiens syfte är att studera hur man kan möta det framtida behovet av 
resande och godstransporter på ett hållbart sätt, med fokus på hur 
tillgängligheten och trafiksäkerheten i stråket kan ökas. Målet för 
åtgärdsvalsstudien är att ge parterna en gemensam nulägesbild, en 
gemensam målbild och ett gemensamt planeringsunderlag för stråket. 
Arbetet med en gemensam målbild ska också ge svar på vilken typ av 
vägstandard som uppfyller de funktioner som stråket ska klara.  
 
Längs sträckan mellan cirkulationsplatsen i Rotviksbro och korsningen 
med 162 på Stångenäset har det mellan åren 2010 och 2018 
rapporterats in 71 personer som fått personskada i samband med en 
trafikolycka. Hela sträckan från Rotviksbro till Skår har 
trafiksäkerhetsklassning ”acceptabel” vilket är den näst lägsta 
klassningen.  
Vägens kapacitet och framkomlighet är dessutom begränsad, dels på 
grund av färjan över Gullmarn, dels på grund av den låga vägstandarden 
mellan Rotviksbro och Skår. 
 
En förutsättning för denna åtgärdsvalsstudie är att Gullmarsfjorden 
fortsatt trafikeras med en färjeförbindelse vilket är viktigt att ha med sig. 
 
Studien presenterar sammantaget sex olika alternativ, alternativ A till 
alternativ F, som beskriver alternativ A med minsta möjliga åtgärd till 
alternativ F med ny mötesfri väg i mestadels ny korridor. Dessa 
alternativ har analyserats mot varandra och har olika för och nackdelar 
på olika delar av sträckan.  
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Forts § 142 
 
Det rapporten upplevs komma fram till är dels en anpassad kombination 
av dessa alternativ där studien föreslår att sträckan blandas med de 
olika alternativen på olika delar av sträckan och dels en tanke om 
alternativa ambitionsnivåer där studien tar fasta på alternativ A, 
alternativ C eller alternativ F. Allra slutligen beskriver studien en tänkbar 
utbyggnadsordning där det beskrivs åtgärder på kort sikt (2021-2024), 
åtgärder på medellång sikt (2025-2030) samt åtgärder på lång sikt 
(efter 2030). 
 
Av ovan nämnda beskrivning av vägens problematik, standard, 
trafiksäkerhet samt de alternativ till lösningar som beskrivs samt de olika 
slutgiltiga slutsatserna, står Munkedal bakom det förslag till beslut som 
studien för föreslår vilket är att:  
 
”Planupprättande myndighet föreslås besluta att avsätta medel i 
kommande regional plan för att kunna genomföra rekommenderade 
åtgärder och den inriktning som bäst stämmer mot uppsatta mål.”  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Remiss.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till åtgärdsvalsstudie för väg 161, 
Rotviksbro-Skår, Uddevalla kommun.  
   
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till åtgärdsvalsstudie för väg 161, 
Rotviksbro-Skår, Uddevalla kommun.  
 
Beslutet skickas till 
trafikverket@trafikverket.se 
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§ 143 Dnr 2020-000140  

Yttrande över kommunutredningen "starkare 
kommuner" (Sou 2020:8) 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunutredningen har den 19 februari 2020 överlämnat sitt 
slutbetänkande, den s k kommunutredningen, till regeringen.  
 
Kommunutredningen har lämnat över sitt förslag till tänkbara lösningar 
som ska bidra till att kommunerna får ökad kapacitet att sköta 
välfärdsuppdraget. Förslaget har tagits fram som en följd av 
välfärdsutmaningarna blir allt mer påtagliga för kommunerna. Yttrande 
över betänkandet kan lämnas fram till och med den 30 september 2020 
 
Föreligger nu kommundirektörens förslag till yttrande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Yttrande. 
Remiss.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande 
över kommunutredningen samt överlämnar yttrandet till 
Finansdepartementet.    
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande 
över kommunutredningen samt överlämnar yttrandet till 
Finansdepartementet.  
 
Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 
Akten 
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§ 144 Dnr 2020-000158  

Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götaland 2021-2030 
Sammanfattning av ärendet 
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en övergripande strategi för 
det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det 
förslag på strategi som remitterats ska ersätta den befintliga regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål och 
prioriteringar fram till 2030 och planeras att antas av regionfullmäktige 
under våren 2021 och därefter gälla. 
 
Förslaget har arbetats fram under 2019 i en bred dialog med 
representanter från kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det 
civilsamhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna 
har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med 
kunskap om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt 
lärdomar från nuvarande strategi. 
 
Yttrandet på remissen ska enligt anvisningar i missivet utgå från 
strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt 
samt belysa både styrkor samt förslag till revideringar i strategin. 
Rubrikerna i strategin utgör även rubriker nedan.  
Ärendebeskrivning   
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 
 
Strategin är totalt sett en bra formulerad strategi som är lätt att läsa och 
förstå samt med en röd tråd genom dess mål, dess långsiktighet, dess 
tvärsektoriella arbete och med dess vägledande principer. När man 
kommer till genomförande är det svårare att på strateginivå beskriva hur 
det ska gå till samt hur genomförandet ska ge resultat. Här skulle det 
vara bra att gå in djupare i ”hur” genomförandet går till och kanske även 
i kopplat till en tidslinje.  
 
Strategin tar också en inriktning i dessa frågor som säkert genomsyrar 
samtliga kommuners inställningar kring omställningen mot ett hållbart 
samhälle vilket är viktigt för en stabil och tydligare utveckling.  
 
Strategins mål: Västra Götaland är ett föredöme för omställning 
Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle?  
 
Munkedal stöttar inställningen i strategin om att nyckeln till långsiktig 
konkurrenskraft och attraktivitet inom VGR är den gemensamma 
förmågan till en innovativ och gemensam omställning. Tillsammans blir 
vi både starkare, mer kompetenta och mer innovativa till att uppnå det i 
strategin formulerade målet ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.” Beskrivningen i 
strategin ang ”Robust och sammanhållet”, ”Jämlikt och öppet” och  
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Forts § 144 
 
”Fossiloberoende och cirkulärt” är väl formulerat och stärker Munkedals 
inställningen i att samarbete mellan kommuner, inom regionen samt 
med näringslivet är en förutsättning för att kommuner som Munkedal, 
som är stor till ytan med mycket landsbygd och färre invånare, ska 
lyckas med att bidra till omvandlingen på ett tillfredsställande sätt.  
 
Samtliga samhällsutmaningar som strategin tar sin utgångspunkt i är 
alla bra och är rimligtvis även ett faktum i alla kommuner om än i olika 
utsträckning. I dessa samhällsutmaningar behöver ett brett osjälviskt 
samarbete till, så att rätt satsning hamnar på rätt plats för att göra 
störst nytta inom länet och på sikt gynna flera kommuner. Ett samlat och 
strategiskt regionalt utvecklingsarbete där man arbetar tillsammans mot 
samma mål är viktigt både för Regionen i sig samt för Munkedal.  
 
Fyra långsiktiga prioriteringar 
Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt?  
 
De fyra utpekade långsiktiga prioriteringarna fram till 2030 är ett bra 
urval med rubriker som sammantaget inkluderar flera av ovan nämnda 
samhällsutmaningar.  
 
”Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt 
lärande” tar upp både digitalisering och automatisering som en anledning 
till hastiga förändringar på arbetsmarknaden samtidigt som arbeten med 
högre utbildningskrav under en längre tid har koncentrerats till urbana 
områden och många nyckelkompetenser finns i dag på en global 
arbetsmarknad. Detta, samtidigt som den privata såväl som den 
offentliga sektorn bromsas av arbetskraftsbrist, är några av 
parametrarna som gör situationen för mindre landbyggskommuner än 
mer kännbart än för större kommuner, vilket gör att Munkedal stöttar ett 
bredare samarbete i dessa frågor i enlighet med strategins intentioner.  
”Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i 
framkant” tar upp bra frågeställningar och exempel och har en god 
inställning till utmaningarna. Att ta tydligare gemensam ställning i 
enlighet med strategin är positivt och kommer vara hjälpsamt för 
Munkedal.  
”Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad 
tillgänglighet” är ett väldigt viktigt avsnitt i strategin. Munkedal stöttar 
samtliga delar i detta avsnitt och ser fram emot att den regionala 
samhällsplaneringen vidareutvecklas och samordnas för att bättre 
hantera långsiktiga utmaningar inom exempelvis transporter, 
bebyggelseplanering, energiförsörjning och klimatanpassning. Framförallt 
vad gäller digitaliseringen för framtidens mobilitet och även 
bredbandsutbyggnaden inom hela länet, vilket är extra viktigt att 
samarbeta kring så att ingen kommun i framtiden kommer upplevas 
exkluderad i dessa viktiga frågor.  
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Forts § 144 
 
”Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning” ställer sig bakom 
detta stycke i alla delar särskilt inställningen att det ska vara enkelt att 
delta i omställningen till ett hållbart Västra Götaland utifrån givna 
förutsättningar, såväl i landsbygd som i tätorten och på platserna 
däremellan. Likaså i inställningen till att minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga 
beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  
 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren?  
 
De fyra tvärsektoriella kraftsamlingar under de kommande fyra åren är 
bra beskrivna och omfamnar i stort de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser under perioden. Likt de fyra utpekade långsiktiga 
prioriteringarna är även de fyra tvärsektoriella kraftsamlingarna ett bra 
urval med rubriker som tillsammans inkluderar flera av ovan nämnda 
samhällsutmaningar och dessa kommer stärka varandra med 
gemensamma krafter och gott samarbete.  
”Fullföljda studier” är ett viktigt och välformulerat avsnitt. Framförallt 
viktigt att strategin belyser att förutsättningarna att klara skolan 
påverkas av bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och 
bakgrund och att stödet därför kan behöva anpassas utifrån 
livssituationen för respektive barn. Viktigt att stödet och kraften fördelas 
där den behövs mest och inte jämt och lika delar för varje kommun.   
”Digitalisering” är något som väntar oss alla vilket belyses väl i avsnittet. 
Dock är det önskvärt att det även här framgår av strategin att olika 
områden bör få olika delar av stöd så att nivån på digitaliseringen inom 
kommunerna kan hållas jämn. Viktigt att alla kommuner är med i 
utvecklingen och i samma takt så att en för regionen ogynnsam obalans 
inte uppstår. I takt med digitaliseringens utveckling så måste också 
bredbandsförsörjningen byggas ut och nå samtliga invånare vilket skulle 
kunna framgå även i detta stycke. Vid tid för en total 
digitaliseringsomvandling så måste samtliga invånare ha tillgång till 
bredband för att inte hamna utanför samhällets service.  
”Elektrifiering” samt ”Cirkulära affärsmodeller” är bra formulerade avsnitt 
som Munkedal står bakom och ser fram emot effekterna av tydligare 
tvärsektoriellt arbete. Att fortsätta att samverka och även öka 
samverkan inom upphandling är en viktig faktor för att framförallt 
mindre kommuner ska kunna vara med och stötta utvecklingen och 
förändringsarbetet.  
 
Fem vägledande principer 
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 
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Forts § 144 
 
Strategins fem vägledande principer lyfts fram på ett bra sätt med 
tanken om att tillsammans integrera Agenda 2030 i genomförandefasen 
av strategin. Att öka invånarnas delaktighet och inflytande över 
samhällsutvecklingen samt av att arbeta mer specifikt och då ta tillvara 
olika platsers förutsättningar och möjligheter är ett bra sätt att gå 
tillväga för att klara omställningen till ett hållbart samhälle.  
 
Genomförande – från vad till hur 
Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 
Beskrivningen av genomförandet av strategin är bra formulerat i alla 
delar och utöver det så är det svårt att kommentera exakt hur vi 
tillsammans får förändringen, utvecklingen och omställningen att ske. 
Det är också svårt att kommentera genomförandefasen utan att ta upp 
frågan om ytterligare riktade budgeterade medel då utökad budget ofta 
är lösningen i ett genomförandeskede.  
 
Hela remissutgåvan av strategin tar upp samarbete och samverkan som 
nyckeln till framgång i detta arbete vilket Munkedal ställer sig bakom. 
Redan idag pågår stor och bred etablerad samverkan i olika former som 
regionen ansvarar för och håller samman. Bilden är ändå att detta 
behöver utvecklas och förstärkas ytterligare för att få större kraft 
tillsammans. Möjligtvis skulle något system byggas upp där de starkt 
bidragande kommunerna och organisationerna i dessa forum premieras 
eller belönas på något klokt sätt så att de som prioriterar arbetet högt 
får något inom strategins ämnen värdefullt tillbaka. Stycket skulle också 
kunna utveckla hur arbetet tar sig från Strategi till konkreta 
genomförandeplaner. Bilden som illustreras i form av ett evighetstecken 
är bra men behöver kompletteras med ytterligare en bild som visar 
strategi till genomförande som en linje där projekt och idéer illustreras 
som faktiskt avslutade och genomförda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss, inkl. bilagor.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021-2030 med nedan kommentarer och inspel. 
 
Kommunstyrelsen vill tillägga i beslutet att samverkan med 
besöksnäringen och näringslivet och deras insatser är av stor vikt i 
omställningen till ett hållbart samhälle.   
 
Yrkanden 
Enig kommunstyrelse: Kommunstyrelsen vill tillägga i beslutet att 
samverkan med besöksnäringen och näringslivet och deras insatser är av 
stor vikt i omställningen till ett hållbart samhälle.  
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Forts § 144 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillägget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021–2030 med ovan kommentarer och inspel. 
 
Kommunstyrelsen vill tillägga i beslutet att samverkan med 
besöksnäringen och näringslivet och deras insatser är av stor vikt i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
 
Beslutet skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se 
Slutarkiv 
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§ 145 Dnr 2020-000135  

Naturreservat Örekilsälven 
Sammanfattning av ärendet 
Örekilsälven som rinner genom Munkedals tätort är av stort intresse för 
Länsstyrelsen och är kopplad till nationella mål kring biotoprestaurering. 
Länsstyrelsen har fått uppdrag från svenska staten att omvandla 
Örekilsälvens dalgång till naturreservat. Arbetet kring 
biotoprestaureringen, att trygga laxens vandring och även andra arters 
lekplatser bör komma igång snarast.  
Då kommunen har möjligheter att ansöka hos Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen om medel bör Munkedals kommun ta täten i arbetet. 
Länsstyrelsen bistår kommunen med stöd och hjälp vid ansökan om 
medel för projektledning och arbetskostnader. Ambitionen är att 
projektet till 100 % ska finansieras av projektmedel.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Handlingar från Länsstyrelsen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Länsstyrelsen förfrågan om att kommunen 
ska agera huvudman i arbetet att genomföra biotoprestaurering i 
Örekilsälven, under förutsättning att bidrag erhålls som täcker 
kommunens kostnader.      
 
Yrkanden 
Göran Nyberg (L): Avslag 
 
Rolf Berg (S) och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens 
förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Göran 
Nybergs (L) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Länsstyrelsen förfrågan om att kommunen 
ska agera huvudman i arbetet att genomföra biotoprestaurering i 
Örekilsälven, under förutsättning att bidrag erhålls som täcker 
kommunens kostnader.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Skriftlig reservation från Göran Nyberg (L) som bifogas protokollet.  
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Gata- och mark 
Enhetschef Kultur- och fritid  
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§ 145 
 
Reservation Reservat Örekilsälven 
 
 
Jag reserverar mig gentemot beslutet att kommunen skall ta på sig huvudmannaskapen för 
en biotoprestaurering i Örekilsälven, av följande skäl: 
 

1. Det har inte framkommit något i handlingarna som ger vid handen att Munkedals 
kommun har några fördelar med att Örekilsälvens lopp stoppas upp med hjälp av 
stenar som placeras ut i strömfåran. Förhoppningen att Örekilsälven skall kunna bli 
ett mekka för laxfiskare av Mörrumsåns kaliber skulle jag först vilja se underbyggd av 
en utredning som visar att detta över huvud taget är möjligt, samt vilka positiva 
konsekvenser det kan få, samtidigt som dessa också vägs mot de eventuella negativa.  

 
2. Som delvis framgår av handlingarna är biotoprestaureringen en del i ett större 

projekt som handlar om att göra Örekilsälven mellan Kärnsjön och mynningen vid 
Munkedals Hamn, liksom del av Munkedalsälven, till naturreservat. Jag är ytterst 
tveksam till det lämpliga i att lägga en sådan restriktiv lagstiftning rakt genom vår 
centralort, med tanke på vilken påverkan det kan få på centralortens och därmed 
kommunens framtida utveckling. 
 

3. I de beskrivna planera för projektet, där biotoprestaureringen av Örekilsälvens 
strömfåra ingår, finns också i förlängningen ett önskemål om att lägga ned driften av 
vattenkraftverket i Torpdammen vid Kärnsjöns utlopp, samt att sänka vattennivån i 
Kärnsjön, för att underlätta att lax kan ta sig upp till Kärnsjön och vidare upp i 
Örekilsälvens övre delar. Jag menar att vi som kommun inte skall verka vare sig för 
nedläggningen av vattenkraftverket i Torpdammen, eller en sänkning av vattennivån i 
Kärnsjön. Det är från Kärnsjön vattnet i kommunens vattentäkter vid sjön härrör, och 
vi bör slå vakt om vår framtida vattenförsörjning genom att behålla nuvarande 
vattennivå. 
 

 
Göran Nyberg 
Liberalerna i Munkedal 
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§ 146 Dnr 2020-000209  

Rutin - Ersättningsskanning 
Sammanfattning av ärendet 
Under en lång tid tillbaka har Munkedals kommun både sparat 
pappershandlingen i kommunarkivet och dess skannade kopia i det 
digitala verksamhetssystemet. Dessa kommer återfinnas både i 
kommunens centralarkiv och i kommunens E-arkiv.  
 
I och med införandet av E-arkivet finns nu en säker digital plats att 
arkivera till. Det öppnar för möjligheten att införa ersättningsskanning i 
de fall man diarieför i ett diarie- eller ärendehanteringssystem. 
 
I KF 2020-02-24 § 10 beslutades att kommunen skall införa 
ersättningsskanning och beslutade då att ge kommunstyrelsen att ta 
fram rutin och tidplan för införandet. 
 
När det beslutats att ersättningsscanning ska tillämpas i de utsedda 
diarie- och ärendehanteringssystemen enligt tidsplan kommer handlingar 
som ersättnings-skannas att diarieföras digitalt och därmed endast 
arkiveras digitalt till kommunens e-arkiv enligt rutin för e-arkivering. 
 
Rutinen för ersättningsskanning säkerställer att inkommande dokument 
hanteras på ett kommunövergripande likvärdigt sätt och att 
handlingarna diarieförs i ett format som är anpassat till riksarkivets 
godkända digitala format för framtida bevarande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. 
Rutin för ersättningsskanning. 
Tidsplan för ersättningsskanning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rutin för ersättningsskanning 
inklusive tidsplan.       
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rutin för ersättningsskanning 
enligt den tidsplan som föreslås.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer 
Administrativ chef 
Registratorer 
Till arkivet 
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§ 147 Dnr 2020-000054  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 
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. 
Förteckning delegationsbeslut.  
 
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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§ 148 Dnr 2020-000010  

Information från förvaltningen 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören informerar om revisorernas granskning angående 
ägarstyrning av Rambo AB. 
Samhällsbyggnadschefen informerar om nybyggnation av LSS-boende på 
Myrbottenvägen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
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§ 149 Dnr 2020-000266  

Initiativärende från Göran Nyberg (L) om revidering 
av regler för budgetuppföljning. 
Sammanfattning av ärendet 
Göran Nyberg (L) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med ett förslag till revidering av nuvarande 
regelsystem för budgetuppföljning och ekonomistyrning med följande 
innehåll: 
 
1. En justering av budgetuppföljningen så att kommunfullmäktige till 
sista mötet före sommaren får en redovisning av dels 
resultatutvecklingen för nämnder och styrelser, dels vilka åtgärder dessa 
har vidtagit för att, i de fall det uppstått underskott i resultatprognosen 
på helårsbasis, vid innevarande budgetårs slut uppnå det ekonomiska 
budgetmålet. Om detta då innebär konsekvenser för verksamheten skall 
detta också redovisas. 
 
2. En justering av ekonomistyrningsreglerna så att det tydliggörs att det 
vid ett prognosticerat underskott i helårsresultatet jämfört med budget 
vid delårsuppföljningen som presenteras för fullmäktige i juni, skall 
nämnder och styrelser vidta åtgärder så att budgetbalans uppnås vid 
årets slut.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) förslag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med ett förslag till revidering av nuvarande regelsystem för 
budgetuppföljning och ekonomistyrning.  
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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