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Sammanträdet kommer att webbsändas.

Munkedals Kommuns värdegrund
All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

möta alla med respekt och eftertanke
stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
göra mesta möjliga nytta för våra brukare
arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Mandattid: 2018-10-15 - 2022-10-14
SVERIGEDEMOKRATERNA
Ledamöter
Matheus Enholm
Heikki Klaavuniemi
Christoffer Wallin
Pontus Reuterbratt
Christer Börjesson
Tony Hansson
Mathias Johansson
Linn Hermansson
Bo Ericsson

Telefon
0700-852696
0700-824200
070-938 63 91
0709-813466
0524-81001
072-565 25 24
070-3134965
072-23 23 210
0705-298125

Ersättare
1. Peter Andersson
2. Carolina Gedda
3. Jan Peterson
4. Maria Pasanen

Telefon
072-212 31 78
0524-23480
070-553 10 31
073-526 81 15
070-222 37 47
076-826 62 51

Ersättare
1. Gunnar Fredriksson
2. Henrik Palm
3. Linda Wighed
4. Glenn Hammarström

Telefon
0722-472676

MODERATERNA
Ledamöter
Ann-Sofie Alm
Jan Hognert
Ausra Karlsson
Robin Karlsson Dahlgren
Martin Svenberg Rödin
Ulla Gustafsson
Johnny Ernflykt

Telefon

LIBERALERNA
Ledamöter
Göran Nyberg
Karin Blomstrand

Telefon
Ersättare
076-1452448 1. Anna Höglind
070-565 00 58 2. Johan Magnusson

Telefon
073-1815267

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA
Ledamöter
Liza Kettil
Rolf Berg
Maria Sundell
Per-Arne Brink
Regina Johansson
Caritha Jacobsson
Pia Hässlebräcke
Leif Karlsson

Telefon
0524-24110
070-623 11 11
0524-10811
070-324 38 75
073-903 65 88
070-380 44 65
0524-30058
073-251 04 12

Ersättare
1. Jenny Jansson
2. Håkan Bergqvist
3. Yvonne Martinsson
4. Inger Orsbeck

Telefon
0524-13303
070-513 19 37
0705-48 47 32

CENTERPARTIET
Ledamöter
Christer Nilsson
Karl-Anders Andersson
Lars-Göran Sunesson
Carina Thorstensson

Telefon
Ersättare
0524-32002
1. Helena Hansson
070-535 04 37 2. Lovisa Svensson
0524-81171
070-391 16 17

Telefon
0524-41011
0725-488 488

Telefon
073-8504700

Ersättare
1. Olle Olsson
2. Nina Andersson

Telefon
070-641 17 07
0524-31076

Telefon

Ersättare
1. Iréne Barfoot Ekelund
2. Tiina Hemberg

Telefon
0524-71118

KRISTDEMOKRATERNA
Ledamöter
Fredrik Olsson
Rolf Jacobsson

VÄNSTERPARTIET
Ledamöter
Malin Svedjenäs
Ove Göransson

0524-71170

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamöter
Hans-Joachim Isenheim

Telefon
Ersättare
073-80 00 533 1. Ayman Shehadeh
2. Nina Isenheim

Telefon
0524-13674
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Datum

2020-06-17
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Tid:

2020-06-29 15:00. Observera tiden!

Plats:

Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal

Justeringsdatum:

2020-07-01, senast kl. 15.00.

Justeringsperson:
Ordförande:

Heikki Klaavuniemi (SD)

Sekreterare:

Linda Ökvist

Ärende

Sida

1.

Anmälan av medborgarförslag om att placera trafikhinder i bussfilen mellan rondellen
och Kungsmarkskolans busshållplats för att förhindra olaglig fordonstrafik.
Dnr 2020-000126

8

2.

Anmälan av medborgarförslag om ödehus
Dnr 2020-000094

9

3.

Anmälan av motion från Göran Nyberg (L) om åtgärder för att förbättra
trafiksituationen för gång-, cykel- och mopedtrafikanter i anslutning till Kvistrumsbron
Dnr 2020-000100

11

4.

Anmälan av motion från Göran Nyberg (L) om samlingssal i Munkedal
Dnr 2020-000101

12

5.

Anmälan av motion från Fredrik Olsson (KD) om bättre belysning av
pendelparkeringarna i Munkedals kommun
Dnr 2020-000154

13

6.

Anmälan av motion från Rolf Jacobsson (KD) om anställningsformen timanställd
Dnr 2020-000177

14

7.

Delårsrapport och bokslut 2020 för Munkedals kommun
Dnr 2020-000205

15

8.

Borgensavgift 2021
Dnr 2020-000023

38

9.

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Dnr 2020-000063

40

10. Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden
Dnr 2020-000192

54

11. Bildande av dotterbolag inför försäljning samt godkännande av försäljning av byggrätter 62
på Vadholmen
Dnr 2020-000185
12. Tillfällig delegering - Vadholmen
Dnr 2020-000197

66
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13. Svar på medborgarförslag om att motverka insektsdöd
Dnr 2019-000077

70

14. Svar på medborgarförslag om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning
Dnr 2019-000244

73

15. Svar på medborgarförslag gällande öppna dialogmöten mellan tjänstemannasektorn och 78
politikerna i kommunen.
Dnr 2019-000060
16. Svar på motion från Moderaterna om att upphäva beslutet om att inköpa Fairtrade med
invånarnas pengar
Dnr 2019-000155

81

17. Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om installation av
containertankstation för bensin & diesel och tillhörande snabbladdningsstation för
elfordon vid brandstationen i Munkedal
Dnr 2019-000037

87

18. Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om handikappbadplatser i Munkedals
kommun
Dnr 2019-000081

91

19. Svar på motion från Rolf Berg (S) gällande bygglovshantering.
Dnr 2020-000066

95

20. Svar på motion från Göran Nyberg (L) om att Lysekilsbanan bör utredas i samband med 99
satsning på Bohusbanan
Dnr 2019-000246
21. Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP (idéburet offentlig
partnerskap)
Dnr 2018-000105

102

22. Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de ideella organisationernas
ställning i välfärdsarbetet.
Dnr 2017-000426

108

23. Svar på motion från Lars-Göran Sunesson (C) om att belysa HBTQ-frågorna i skolorna
Dnr 2019-000255

111

24. Redovisning av motioner och medborgarförslag 2020 som ej beretts färdigt Välfärdsnämnden
Dnr 2020-000113

115
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25. Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt 2020 barn och utbildningsnämnden.
Dnr 2020-000178

119

26. Kommunalt partistöd 2020 - Liberalerna i Munkedal
Dnr 2020-000186

123

27. Kommunalt partistöd 2020 - Vänsterpartiet Munkedal
Dnr 2020-000208

127

28. Kommunalt partistöd 2020 - Munkedals arbetarekommun
Dnr 2020-000210

130

29. Återrapport - Översyn dokumentationskrav, Barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2018-000442

133

30. Återrapport - Kartläggning av orsaker till hög sjukfrånvaro
Dnr 2020-000106

144

31. Återrapport - Översyn och analys av dokumentationskrav, Välfärdsförvaltningen
Dnr 2020-000109

158

32. Återrapport - Översyn, resursoptimering av arbetsuppgifter, Välfärdsnämnden.
Dnr 2020-000111

164

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Maria Ström för Munkedal Kommun
den 28 februari 2020 10:45
Ulrika Karlsson
VB: Ödehus - medborgarförslag

Från: Hervor Brandt <hervor@ymail.com>
Skickat: den 28 februari 2020 10:39
Till: Munkedal Kommun <kommun@munkedal.se>
Ämne: Ödehus - medborgarförslag

Om jag ägde ett ödehus
då skulle jag se till att få det bebott så fort som möjligt.
Jag skulle fråga mig varför det blivit stående obebott och när det senast varit bebott.
Förmodligen finns svaren att hitta under andra halvan av 1900-talet när politiken gick ut
på att få så många in i industriarbete som möjligt och landsbygdsbefolkningen var
eftertraktad eftersom den var van vid mångsidigt praktiskt arbete. Politiken gick ut på att
göra det svårt för att inte säga omöjligt för småbönder att fortsätta existera. De lockades
med fasta löner, reglerad arbetstid och semester. Att man förlorade den frihet man haft i
att kunna bestämma över sin dag själv och kunna se sina barn växa upp i kontakt med
natur och djur och ha daglig och nära kontakt med sina ungdomar var det ingen som
informerade om - det upptäckte man när man plötsligt fann sig instängd i en
höghuslägenhet och kanske tog till flaskan i stället för att ta hand om sin familj.
Problemen med detta har vi klara för oss idag. Visst var det många på landsbygden som
hade det tungt och svårt också - statareländet är ju välbekant. Men att i dag med sin
familj flytta till ett hus som stått öde ett antal år och kanske få en bit mark därtill borde
vara rena vinstlotten särskilt för en småbarnsfamilj och säkert också vad många
drömmer om.
Alla kommuner borde, som Munkedals kommun redan gjort, göra en inventering av hur
många ödehus man har och sedan ta kontakt med ägarna för att förhöra sig om hur
villiga de är till en försäljning. Nästa steg blir att redovisa resultatet utåt och hoppas på
köpare. Vatten och avlopp är det första man tänker på. Förmodligen finns det en
gammal brunn som bara behöver rensas och avlopp kan i dag ordnas med slutna
ekotankar. Det är viktigt att man inte staplar upp för sig en massa problem utan i stället
ser möjligheterna. Att få unga familjer att bosätta sig i kommunen är väl en viktig
målsättning. Är inte detta något för Munkedals kommun att ta fasta på? Bara att sätta
fart!
Vänliga hälsningar
Hervor Brandt
hervor@ymail.com
Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver
för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om

hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök kommunens hemsida på:
Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter

MOTION
Till
Fullmäktige
Munkedals kommun

Gång- och cykelbro Kvistrum
Den gamla och vackra bron över Örekilsälven vid Kvistrum är den viktigaste infarten till centralorten
och centrum i Munkedals samhälle. Det innebär att trafiktrycket periodvis är stort på bron som av
trafikverket för ett antal år sedan rustats och även försetts med vacker och passande gatubelysning.
Tyvärr har tiden emellertid på andra sätt kommit ikapp och förbi bron som i dag är för smal för att
både hysa mötande trafik och gående eller cyklister. För de som åker buss och skall gå till hållplatsen
på östra sidan från västra sidan och tvärtom, är det en uppenbar trafikfara.
För dessa gång- och cykeltrafikanter är det inte något alternativ att i stället ta sig över bron i
Örekilsälven, som främst är till nytta för gående och cyklister och mopedister från Staleområdet.
Jag menar att kommunen nu behöver ta trafiksituationen i Kvistrum på allvar och utreda bästa sätt
att få till en säker övergång för gång-, cykel- och mopedtrafikanter över Örekilsälven vid Kvistrum.
Det borde exempelvis inte vara omöjligt eller oöverkomligt ekonomist att på platsen med någon
form av svart järnkonstruktion i stil med nuvarande armaturer ordna en vidhängande eller
bredvidplacerad separat gång- och cykelbro.
Även sträckan från Kvistrumsbron och upp mot den närliggande bilverkstaden behöver åtgärdas för
att få en trafiksäker passage för gående, cyklister och mopedister.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att uppdraga till Samhällsbyggnadsnämnden att
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att förbättra trafiksituationen för
gång-, cykel- och mopedtrafikanter på och i anslutning till Kvistrumsbron.

Munkedal 1 mars 2020

Göran Nyberg
Liberalerna i Munkedal

MOTION
Till
Fullmäktige
Munkedals kommun

Samlingssal i Munkedal
Munkedals kommun har idag inte någon bra samlingssal att erbjuda invånarna i centralorten. Sedan
Gullmarssalen i Forum blivit ännu mindre än tidigare har behovet av en ny samlingssal förstärkts.
För kommunen såväl som för föreningar, företag och enskilda som vill ordna någon form av
arrangemang i centrala Munkedal är lokalfrågan ett problem. Det blir snabbt överfullt i
Gullmarssalen.
En samlingssal med en scen för amatörteater och revy och kanske möjligheter till en föreningsdriven
biograf skulle kunna fylla en viktigt funktion för att göra kommunens centralort till en ännu mer
attraktiv ort att bo i.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma
till kommunfullmäktige med förslag till åtgärder för att tillskapa en större samlingssal i centralorten.

Munkedal 1 mars 2020

Göran Nyberg
Liberalerna i Munkedal

M U N K E D A LS
Motion gällande anställningsformen Timanställd.

KOMMUN

2020 -04- 2 9

I tider av Corona pandemi får anställda inom äldreomsorgen i Munkedal med all rätt uppskattning för
det utomordentligt fina arbete de utför. Och uppskattning är bra, men man kan inte använda det som
betalningsmedel i affärer. Vi Kristdemokrater i Munkedal har i flera år försökt få andra partier att ställa
sig bakom våra förslag att höja lönen och minska arbetstiden för sjukvårdspersonalen inom
äldreomsorgen. Vi har hitintills inte lyckats, men kommer att fortsätta våra ansträngningar att
förbättra för personalen.

Men vi vill också fästa uppmärksamheten på en anställningsform inom äldreomsorgen som vi anser
kan vara direkt negativ för de anställda om den används på ett felaktigt sätt. Anställningsformen är s.k.
'Tlmanställntng". Det kan finnas personal som av olika anledningar föredrar en timanställning, men
det finns även personal som får utstå direkt negativa konsekvenser av densamma. Vi, Kristdemokrater
i Munkedal vill därför:
•

att förvaltningen omgående utreder för- och nackdelar med "Timanställning" sett u~ både
anställdas och förvaltningens synvinkel.

•

att förvaltningen omgående utreder konsekvenser och eventuella kostnader/besparingar
genom att ersätta "Timanställningar" med fasta heltidstjänster för de som så önskar.

•

att utredningen noggrant redovisar de anställdas samt deras fackliga representanters
synpunkter, erfarenheter och förslag gällande anställningsformen "Timanställd".

Munkedal 20200429

Fvtdemokraterna i Munkedal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 114

Dnr 2020-000205

Delårsrapport och bokslut 2020 för Munkedals
kommun
Sammanfattning av ärendet
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden
januari-april 2020. För året prognostiseras ett resultat på 19,6 mnkr.
Budgeterat resultat är 13,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på
5,7 mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål som
kommunfullmäktige beslutat för 2020.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -9,7 mnkr.
Välfärdsnämnden svarar för den största avvikelsen med ett befarat
underskottet på 5,9 mnkr. Även barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar underskott med 2,4 mnkr
respektive 1,3 mnkr. En stor del av de befarade underskotten hänger
samman med den pågående Covid-19 pandemin.
Årets investeringar beräknas uppgå till 103 mnkr att jämföra med
budget på 136 mnkr.
Under senare delen av rapportperioden har mycket av arbetet inom
kommunens förvaltningar handlat om att hantera Covid-19. Strategin för
kommunens arbete har varit att i stort följa de direktiv som getts av
folkhälsomyndigheten.
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två
av tre uppfyllda. Det är målet om självfinansieringsgrad för
reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen bedöms vara
delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av
året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delårsrapport
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
omfattande perioden januari-april 2020.
Yrkanden
Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag samt tillägg att
kommunstyrelsen beslutar att kalla in presidierna för välfärdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden till dialog
den 26 juni, med anledning av avvikelser i bokslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Forts. § 114
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om att kalla in
presidierna för dialog och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kalla in presidierna för välfärdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden till dialog
den 26 juni, med anledning av avvikelser i bokslutet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport
omfattande perioden januari-april 2020.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef barn- och utbildning
Presidium för barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningschef välfärd
Presidium för välfärdsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnad
Presidium för samhällsbyggnadsnämnden
Kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-02

1(1)

Dnr: KS 2020-000205

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport april Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande
perioden januari-april 2020.

Sammanfattning
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden januari-april
2020. För året prognosticeras 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 prognosticerar
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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det positiva resultatet i prognosen kommer stärka kommunens ekonomi. Fortsatt
arbete är dock nödvändigt för att nämnderna ska nå en ekonomi som är i balans
med budgeten.
Inga ytterligare konsekvenser
Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
KS Diarie

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Organisation
Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de
kommunala nämnderna och i förvaltningsform. Till det
kommer kommunens koncernföretag (Munkedals
Bostäder AB, Munkedal Vatten AB, Dingle

Delåret i sammandrag
Ekonomi
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,0
mnkr för perioden januari-april 2020. För året prognosticeras 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 prognosticerar
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.
Verksamhet
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. Det handlar om informationsinsatser, bemanning, inköp och användande av

industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB)
samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB,
Kooperativa Hyresrättsförening Grönskan och
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän). IT-, Miljöoch Löneverksamheten bedrivs tillsammans med
Sotenäs och Lysekils kommuner.

skyddsmaterial med mera. Planering har även skett
för att klara en situation med stor smittspridning
bland befolkning och vårdtagare. Anpassning har
skett av möten så att all verksamhet ska kunna
fortgå. Kontinuitetsplaner har tagits fram. Förvaltningarna har gått upp i stabsläge. Kommunledningsgruppen har haft extra mötestid för att hantera
frågor kring pandemin. De medarbetare som haft mä
har under perioden i högre grad distansarbetat för
att minska smittspridningen.
Under mars ställdes även politiska möten in såsom
fullmäktige och nämndsmöten. Under april har dock
möten kunnat hållas. En stor del av mötena har
förlagts till den stora möteslokalen Sporren i Dingle.
Under mars ökade frånvaron mycket på grund av de
direktiv som fanns om att medarbetare ska stanna
hemma vid minsta förkylningssymptom. Även
karensdagen togs bort. Under april har frånvaron
mer normaliserats.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår
projektering av ny skola 4-6 vid Kungsmark, ny
förskola på Brudås och ny bollhall i anslutning till
Kungsmarksskolan. Kostenheten arbetar med en
uppdatering av kommunens kostpolicy för att
uppgradera detta dokument till ett tidsenligt
måltidsprogram

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har det varit
mycket fokus på Covid-19 under perioden och samtliga enheter har infört anpassningar och
restriktioner. Det har påverkat verksamhetens
utvecklingstakt och det planerade arbetet.
Arbetet med strategisk plan inom skolan har inletts
men fördröjts. Under perioden har det fortsatt varit
ett stort fokus på närvaroarbetet på enheterna. Elofplanen har implementerats ytterligare och även kompletterats med en frånvarotrappa. Närvaron följs upp
kontinuerligt på elevhälsomöten. Närvaron på grundskolan har ökat. Även gymnasieskolan ser en ökad
närvaro. Barnkonventionen är lag sedan januari
2020 och inom förskolan pågår arbetet med
implementering.
Inom välfärdsnämndens område har 17 platser på
Ekebacken avvecklats samtidigt som den nya
avdelningen, med sex platser, på Allégården har
öppnats.
Covid-19 har påverkat samtliga verksamheter på
olika sätt. Det har inneburit ökad belastning med
information, kartläggningar, riskbedömningar, extra
utbildningar, vikarieanställningar, höja sysselsättningsgrad, sommarrekryteringar, vikarietillsättningar
schemaförändringar, stabsarbete samt planering
kring verksamheter för att hålla social distans.
Försörjningsstödet ökar i större omfattning än
förväntat, inskrivna kommer inte ut i arbete eller
praktik i samma omfattning som tidigare, vilket
bland annat är en effekt av personer som avslutat
sin etableringsperiod.
Stödboendet stängdes i mars. De tre ungdomar som
var kvar bor numera i egna lägenheter med stöd från
individ- och familjeomsorgen.
Inom Kultur- och fritidsnämndens område har
biblioteket fått ändrade öppettider på grund av
Covid-19. Många evenemang har blivit inställda och
frigjort kulturutvecklaren till att i stället lägga tid på
att märka upp Bohusleden. Beslut fattades om att
ersätta maj månads kommuntidning med utskick av
”Grejen med Munkedal” till samtliga hushåll.
Ung Fritid lämnade Örekilsgården med kort varsel på
grund av översvämning och kommande rivningsstart
av lokalen.

Omvärldsanalys
Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningar av den svenska konjunkturen och dess effekter på kommunernas ekonomi. I mitten av februari
beskrev SKR konjunkturläget enligt följande:
”Bedömningen är att Sverige når lågkonjunktur mot
slutet av 2020. Men någon djupare svacka tycks
ännu avlägsen och den förutsedda lågkonjunkturen
kan beskrivas som ”mild”. Den svagare konjunkturen
förväntas addera till de strukturella utmaningar som
underliggande präglar ekonomin för kommuner och
regioner, inte minst kommande år. Samtidigt är de
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starka svenska offentliga finanserna betryggande:
utrymmet för att stimulera konjunkturen genom
finanspolitik finns. Att stärka kommunsektorns
inkomster genom statsbidrag, för att hålla konsumtion och investeringar uppe i en konjunktursvacka, är
sannolikt en av de mest effektiva stimulansåtgärderna nu när den penningpolitiska arsenalen är
begränsad.” I övrigt finns det globala utmaningar
med bland annat handelskrig, ökad protektionism
och ett förvärrat säkerhetsläge mellan USA, Iran och
Nordkorea.

De utmaningar som kommunerna främst har att
hantera handlar om:






Demografisk utmaning med fler äldre och yngre
invånare
Ökat försörjningsstöd, när fler flyktingar går ur
etableringsfasen till en svagare arbetsmarknad
Kompetensförsörjning
En lägre ökningstakt av skatteunderlaget, till
följd av annalkande lågkonjunktur i Sverige
Stort investeringsbehov samtidigt som det finns
ett behov av att utöka verksamheten.

För att klara dessa utmaningar beslutades om
utökade statsbidrag på totalt 7,5 miljarder kronor att
fördelas mellan kommuner (70 procent) och regioner
(30 procent). Tack vare starka statsfinanser skulle
denna nedgång i ekonomin hanteras och negativa
effekter på välfärden skulle mildras.
I mars kom Covid-19pandemin som förändrade alla
förutsättningar för vår ekonomi och sätt att leva. Det
gäller både globalt i världen och i Sverige. Alla
bedömningar som görs är nu mycket osäkra och allt
beror på hur pandemin utvecklas i Sverige och i
världen.
SKR släppte en ny rapport i mitten av mars med en
bedömning av skatteunderlagets utveckling i
förhållande till effekter av pandemin. SKR bedömer
att det kommunala skatteunderlaget 2020 kommer
att öka betydligt svagare än tidigare beräknat.
Prognososäkerheten är uppenbarligen mycket hög i
nuläget, men allt talar för att produktion och
sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis,
kommer att drabbas hårt av pandemin.
SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent
för skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en
betydande nedrevidering (nästan en procentenhet)
jämfört med den prognos som SKR publicerade i
februari. Då beräknades det kommunala skatteunderlaget i år bli 2,4 procent högre än 2019.
Svårigheterna att bedöma hur ekonomin nu
påverkas av viruset har i hög grad att göra med det
faktum att ekonomisk statistik rapporteras med
fördröjning. Efterfrågan har på kort tid dämpats
oerhört kraftigt i vissa branscher, som en följd av
nedstängningar och karantän som samhällen/länder
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nyligen försatts i, det vet vi. Men hur brant fall det
rör sig om, liksom hur stora och snabba spridningseffekter det blir för de delar av ekonomin som inte är
primärt drabbade, är i nuläget svårbedömt. Vad
kommande veckor och månader för med sig, när det
gäller smittspridningen liksom när det gäller olika
typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är uppenbarligen osäkert. Vart den senaste tidens turbulens
på finansmarknaderna ska ta vägen är dessutom
oklart, men inverkan på realekonomin kan i förlängningen bli mycket stor. Likaså är det osäkert vilka
positiva effekter som kan förväntas av de olika typer
av krisåtgärder som nu sjösätts i Sverige och globalt
för att stötta finansmarknaden och realekonomin.
Indikationen för skatteunderlaget grundar sig i
scenarioanalys för produktion och sysselsättning.
Tänkbara förlopp har konstruerats utifrån historiska
episoder av snabb konjunkturnedgång. Det finns
därmed ”ingen prognos” i egentlig mening. Därför
publicerar SKR inte några nyckeltal för samhällsekonomin. En utgångspunkt för beräkningarna har
varit att såväl USA som Europa går in i recession
under första halvåret 2020. Bedömningen är också
att BNP i Sverige kommer att minska under året.
SKR tror och hoppas att de krisåtgärder som
aviserats kommer att kunna dämpa fallet i
sysselsättningen, liksom dämpa försvagningen av
löneinkomsterna. Inte desto mindre ser SKR det som
oundvikligt att sysselsättningen kommer att minska i
år och att denna minskning blir skarpare än vad SKR
beräknade i föregående prognos.
Tappet kan bli värre kommande år beroende på hur
snabbt samhällsekonomin kan startas upp igen efter
Covid-19pandemin. I regeringens vårbudget visar
prognoser för samhällsekonomin på en kraftig
nedgång under 2020, men som följs av en uppgång
kommande år. Från 2023 ska ekonomin i stort ha
återhämtat den nedgång som sker 2020.
Arbetslöshet
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd
Munkedal
Västra Götaland
Riket

apr 19
5,6%
5,9%
6,8%

apr 20
7,0%
7,5%
8,2%

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år.
Arbetslösheten i kommunen har ökat mycket jämfört
med samma period föregående år och ligger nu i
april på 7,0 procent. Det är dock under både riket
och länet. Antalet öppet arbetslösa uppgår till 185
vilket är en ökning med 46 jämfört med förra året.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd 18-24 år
Munkedal
Västra Götaland
Riket
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apr 19
6,9%
6,5%
7,8%

apr 20
10,2%
10,0%
10,8%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18–24 år. Det har skett en
stor ökning av arbetslösheten. Främst är det den
öppna arbetslösenheten som ökar. Antalet öppet
arbetslösa uppgår till 35 i kommunen vilket är en
ökning med 19 jämfört med förra året.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd, utrikesfödda
Munkedal
Västra Götaland
Riket

apr 19
24,9%
17,4%
18,8%

apr 20
23,7%
18,7%
19,9%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast utrikesfödda). Bland utrikesfödda minskar arbetslösheten
något, dock från en hög nivå. Munkedal ligger långt
över nivån i riket och regionen. I Munkedal minskar
andelen med aktivitetsstöd medan andelen som är
öppet arbetslösa har gått upp jämfört med förra
året. Det är viktigt att kommunen fortsatt fokuserar
sina insatser inom området så att fler av de utrikesfödda kommer i arbete. Antalet öppet arbetslösa
uppgår till 55 i kommunen vilket är en ökning med
13 jämfört med 2019.
Befolkning
Befolkningsökningen från tidigare år har stannat av
och ökningen jämfört med föregående år är
marginell. I april 2020 ligger invånarantalet på
10 544 invånare. Nedanstående tabeller visar på
utvecklingen för det senaste året. Covid-19 har inte
fått genomslag på dödsfallen ännu. Det är fortfarande fler som invandrar än utvandrar men även
inrikes flyttningar visar att det är betydligt fler som

Antal invånare
0–5 år
6–15 år
16–19 år
20–64 år
65–79 år
80+
Totalt

apr 19
652
1 229
460
5 502
1 904
791
10 538

apr 20
627
1 228
458
5 491
1958
782
10 544

flyttar till kommunen än de som flyttar.

Översikt
Befolkningsförändringar
Födelsetal
Dödsfall
Summa födelsenetto
Inflyttning
Utflyttning
Summa inrikes flyttningsförändring
Invandring
Utvandring
Summa in- och utvandringsskillnad
Summa flyttningsförändring
Summa folkmängdsförändring

apr 19
42
-46
-4

apr 20
41
-40
1

188
-163
25
15
-4
11
36

185
-170
15
30
-4
26
41
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även långtidssjukfrånvaron ökat från 2,7 procent till
3,6 procent.

PERSONAL
Sjukfrånvaro
Kommunen har en sjukfrånvaro på 10,4 procent
under perioden januari-april 2020, vilket är en
ökning jämfört med motsvarande period 2019 (8,3
jan -apr
2018

jan-apr
2019

jan -apr
2020

Totalt hela kommunen

8,8

8,3

10,4

Kommunstyrelsens förvaltn.

10,3

5,7

2,9

Samhällsbyggnadsförvaltn.

3,9

7,7

5,2

Barn- och utbildningsförv.

7,7

6,4

9,1

Välfärdsförvaltningen

10,9

10,6

14,4

-

1,8

2,6

48%

50%

43%

Sjukfrånvaro (%)

Kultur- och fritidsförvaltning
Andel >60 dagar

procent).

På grund av Covid-19-situationen är det naturligt en
större skillnad mellan 2019 och 2020 gällande
sjukdagar som ligger dag 2-14 och 15-59 på grund
av att personalen måste vara hemma vid minsta
symptom och att läkarintyg inte krävs förrän dag 22.
Totalt hela kommunen (%)

jan -april 2019

jan -april 2020

Dag 2 - 14

2,8

4,1

Dag 15 - 59

0,9

1,4

>60 dagar

4,1

4,5

Sjuklönekostnader, tkr

jan -april 2019

jan -april 2020

Totalt

3 221

4 014

Sjuklön dag 2-14

2 927

3 689

Sjuklön dag 15-21

293

325

Sjukfrånvaro dag 2-14 har ökat med 1,3 procentenheter och dag 15-28 har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med 2019. Detta gör att sjuklönekostnaderna är cirka 800 tkr i högre år än 2019 samma
period. Arbetsgivaren kan inte utesluta att viss
sjukfrånvaro handlar om oro. Långtidssjukfrånvaron
har ökat med 0,4 procentenheter jämfört med 2019.
Insatser för att minska långtidssjukfrånvaron
behöver öka. Sjukfrånvaro och rehabilitering som
inte är kopplat till Covid-19 arbetas med parallellt
enligt sedvanliga rehabiliteringsrutiner.
Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden ökat till 8,9 procent från
6,4 procent 2019, där skolorna ligger på 8,9 procent
(6,6 procent, 2019) och förskolorna högre med 10,2
procent (8.2 procent, 2019). Förutom att Covid-19situationen har påverkat korttidssjukfrånvaron har
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Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet
på 14,3 procent jan-april 2020, 2019 10,5 procent.
Sjuktalet i sig är högt, men eftersom förvaltningen
återkommande har höga sjuktal är inte själva
ökningen under denna period särskilt stor.
Sjukfrånvaron för avdelning vård- och äldreomsorg
ligger på 14,8 procent, avdelning stöd på 14,7
procent och avdelning IFO på 11,53 procent.
Långtidssjukfrånvaron har ökat från 5,4 procent till
6,7 procent.
Samhällsbyggnadsförvaltningen går mot strömmen
och har under perioden mot motsvarande år sänkt
sin sjukfrånvaro, från 7,7 procent till 5,21 procent.
Förvaltningens korttidssjukfrånvaro har ökat på
grund av Covid-19-situationen och långtidssjukfrånvaron har minskat rejält från 4,6 procent till 1,7
procent. Det beror på att några ärenden med
långtidssjukfrånvaro har återgått/avslutats.
Även kommunstyrelsens förvaltning har sänkt sin
sjukfrånvaro från föregående år och ligger på 2,9
procent från 10,5 procent. Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört
med 2019. En förklaring till detta är delvis att några
ärenden med långtidsfrånvaro har återgått/avslutats
samt att en del tjänstepersoner arbetar på distans
och därmed kan fortsätta arbeta trots milda
symptom.
Vid analys av den övergripande sjukfrånvaron kan
ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning
är bland annat kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa
och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal
cancerdiagnoser. Den högsta sjukfrånvaron återfinns
hos medarbetare över 56 år samt gruppen 30-49 år.
Föregående år låg gruppen 50-55 högre, följt av
medarbetare som är 29 år och yngre.
En arbetsgrupp som fortsatt utmärker sig med
mycket höga sjuktal är de tim- och visstidsanställda
inom välfärdsförvaltningen, där sjuktalen nu uppgår
till 35 procent (24,5 procent 2019). Av dessa är
mertalet timavlönade vilket fortsatt påvisar att
förvaltningen använder sig av många tim- och
visstidsanställningar. Kommunen behöver aktivera
åtgärder inom ramen för beslutet om Heltidsresan
för att öka sysselsättningsgraden på de tillsvidareanställda. Även inom förskoleverksamheten ses den
högsta sjukfrånvaron bland medarbetare som har
tidsbegränsade anställningar.
Covid-19
Covid-19viruset, Covid-19, fick från och med mars
en stor påverkan i organisationen, liksom hela
Sverige och västvärlden. För att förhindra och
begränsa smittspridning gick förvaltningarna in ett
krisledningsläge, vilket krävde en snabb och stor
omställning för verksamheterna och dess
medarbetarna. Åtgärder sattes in i verksamheterna
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för att förhindra och begränsa smittspridning, som
till exempel besöksförbud på äldreboenden, stopp för
resande till utbildningar och konferenser,
distansarbete infördes för tjänstepersoner med
administrativa tjänster, många barn och elever
stannade hemma med symptom och organisationen
satte allt fokus på att följa Folkhälsomyndighetens
direktiv.
Innan Covid-19 inträffade hade HR fokus på arbetet
med att sänka sjukfrånvaron för enheter med över 8
procent sjukfrånvaro genom aktivt rehabiliteringsarbete. Under perioden har en ”sluta röka” kurs
genomförts för 6 deltagare via Kuling rehab och
ytterligare en omgång planeras.
Från och med mitten av mars tog arbetsmiljöarbetet
en ny vändning i och med Covid-19-viruset och alla
enheter genomförde i KIA-systemet risk- och
konsekvensanalyser utifrån två riskfaktorer; åtgärder
för minskad smittspridning samt åtgärder vid 50
procent personalbortfall. Riskerna med Covid-19 är
något nytt för oss alla, därför är det viktigt att följa
den kunskapsutveckling som sker på området för att
anpassa arbetsmiljöarbete efter den nya situationen.
Under Covid-19pandemin behöver undersökningar,
riskbedömningar, åtgärder av risker och uppföljning
av åtgärder göras oftare än vanligt, eftersom
situationen och kunskapsläget hela tiden
förändras.HR-avdelningen har informerat samtliga
chefer löpande via informationsbrev "Covid-19special" om vad som gäller vid arbetsmiljöarbete,
arbetsrätt, semester- och bemanningsfrågor, råd vid
distansarbete och inte minst det nära ledarskapet,
för att kunna fånga och hantera medarbetarnas oro i
denna tid. Tät samverkan med de fackliga har också
prioriterats under denna period. Personalstödet Falck
har aktiverats för att ge alla tillsvidare- och
visstidsanställda kostnadsfri vägledning dygnet runt
vid till exempel oro, förändringar, konflikter och
juridikfrågor.

Finansrapport april 2020 / Avstämning
finanspolicy
Finansavsnittet avses informera om kommunens
finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden
januari – april 2020
Likvida medel
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 98 mnkr vilket är en minskning med 37
mnkr sedan årsskiftet men innebär ändå att
kommunen fortfarande har en god likviditet.
Skuldhantering
Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon)
uppgår 2020-04-30 till 185 mnkr. Av dessa är 160
mnkr räntesäkrade. Genomsnittsräntan är 2,66
procent. Orsaken till den höga räntenivån är den
räntesäkring som gjordes 2011–2012 med 10-åriga
swappar. Nuvarande räntebindningstid är 1,32 år och
kapitalbindningstiden 1,07 år.
Då kommunen trots ökande investeringar fortfarande
har en god likviditet innebär det att det för året inte
kommer vara aktuellt med nyupplåning.
Finanspolicyns krav uppfylls bortsett från kravet på
att minst två långivare bör eftersträvas. Kommunen
har enbart lånat från Kommuninvest. Mer detaljerad
information återfinns i Bilaga

Balanskravsutredning
Balanskravet är enligt kommunallagen att
intäkterna ska överstiga kostnaderna.
Balanskrav

Bokslut

Prognos

(belopp i mnkr)

2019

2020

Resultat

28,9

19,6

Avgår reavinst

-8,0

0,0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

20,9

19,6

Medel till RUR

0,0

0,0

Medel från RUR

0,0

0,0

Balanskravsresultat

20,9

19,6

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat
på 19,6 mnkr. I prognosen har inte några reavinster
räknats med varför balanskravsresultatet uppgår till
samma belopp. Prognostiserat resultat enligt
balanskravet är 5,7 mnkr högre än budget och 1,3
mnkr lägre än föregående år.
Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa något resultat. I
samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning till
RUR med 3,9 mnkr. I och med denna avsättning
uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal
avsättning enligt riktlinjerna
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband
med budgeten ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen
och i delårsbokslut.
För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munkedals kommun har kommunfullmäktige fattat beslut
om tre finansiella inriktningsmål och fyra inriktningsmål för verksamheten. Dessa mål har sin
utgångspunkt i kommunens vision. Inriktningsmålen
för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje
nämnd i form av verksamhetsmål.

Finansiell analys
Kommunen redovisarar för perioden ett resultat om
0,0 mnkr och prognosen visar på ett resultat om
19,6 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en
positiv avvikelse på 5,7 mnkr. Verksamhetens
nettokostnader beräknas uppgå till 97,0 procent i
förhållande till skatter och statsbidrag.
Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns
på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten
görs endast en kortfattad och förenklad finansiell
analys.
Årets resultat
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter
och kostnader. Måttet som används här är resultatet
före jämförelsestörande poster. Detta resultat
innehåller alla kommunens löpande kostnader och
intäkter och bör i förhållande till skatter och
statsbidrag ligga mellan 2–3 procent över en längre
tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en
kommun av att finansiera större delen av sin
tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur
leder till att kommunen kan bibehålla sin finansiella
handlingsberedskap på kort och lång sikt.
För 2019 uppgick resultatet före jämförelsestörande
poster i förhållande till skatter och statsbidrag till
4,2 procent. Prognosen för 2020 är 2,8 procent,
vilket innebär att kommunen, trots minskningen,
fortsatt visar en relativt stabil resultatutveckling och
stärker det egna kapitalet inför framtiden.
Investeringsvolym och självfinansiering
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när
den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor
andel av skatteintäkterna återstå för att kunna
finansiera årets investeringar. Detta mäts genom
nyckeltalet ”skattefinansieringsgrad av investeringar”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett
värde på 100 procent eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som
genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100
procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.

Munkedals utfall uppgick till 123 procent för 2018
och 93 procent för 2019. Prognosen för 2020 ser på
grund av ökande investeringsvolym ut att landa på
44 procent. Detta innebär att kommunens likviditet
kommer att försämras men att någon nyupplåning
inte behöver ske. För reinvesteringar beräknas
självfinansieringsgraden till 55 procent.
Soliditet och låneskuld
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del
av kommunens tillgångar som har finansierats med
skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto mindre
skuldsättning har kommunen.
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har
förstärkts de senast åren. 2019 uppgick soliditeten
till 16,3 procent. Förbättringen beror på att det egna
kapitalet förstärkts samtidigt som utbetalningar av
pensionsskuld intjänad före 1998 fortlöper. Detta
påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar sin ställning något. Tack vare det
prognosticerade resultatet för 2020 så beräknas
soliditeten förbättras ytterligare och uppgå till 19,8
procent inklusive pensionsförpliktelser vid årets slut.
Likviditet och betalningsförmåga
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens
kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens
totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Mellan 2016 och 2019 förbättrades kommunens
kassalikviditet. Under 2020 har kassalikviditeten
dock försämrats och uppgår vid delåret till 93,6
procent. Om investeringar genomförs i takt med vad
som framgår av prognos kommer likviditeten
försämras ytterligare under resterande del av året
och beräknas uppgå till 72,1 procent vid årets slut.
Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent.
Det innebär att korta tillgångar är lika stora som
korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder
ingår dock en semesterlöneskuld som utgör cirka
20–30 procent av de kortfristiga skulderna. Den
förändras normalt inte i någon större omfattning
under året och utgör därför ingen större belastning
på likviditeten. Detta innebär att en nivå på över 60
procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals likviditet innebär trots försämringen
att kommunen klarar av att finansiera oväntade
finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.
Åtaganden utanför balansräkningen
Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen är två poster som medför en ökad
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.
De borgensåtagande som kommunen ingått har
ökat från 175 mnkr 2013 till att för 2019 uppgå till
361 mnkr. Under 2020 har borgensåtagandet
minskat till 350 mnkr. Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998, sjunker och har så gjort de

senaste åren. Nuvarande prognos visar på att vid
årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till
199 mnkr inklusive löneskatt. Minskningen beror på
utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär
dessa åtaganden en hög risk.
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det
önskvärda. Kommunens prognos redovisar en
positiv budgetavvikelse för året.

Finansiella mål
Finansiella inriktningsmål
De finansiella inriktningsmålen är antagna av
kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning”. Inriktningsmålen gäller för perioden
2020–2023. Med nuvarande prognos är två av tre
finansiella mål uppfyllda för 2020.
Resultatmål - Det genomsnittliga resultatet
under planperioden, i förhållande till skatter och
bidrag, ska lägst uppgå till 2 procent.
Årsprognosen ligger på 2,8 procent, vilket innebär ett
bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas
under perioden.
Investeringsmål – Självfinansieringsgraden
av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent,
igenomsnitt under planperioden.
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas 2020 uppgå till 55 procent. Även för kommande
år planeras för stora investeringar vilket innebär att
det är tveksamt om målet kommer att uppfyllas.
Skuldsättning - Överskott och intäkter av
engångskaraktär ska i första hand användas
till att minska kommunens skuldsättningsgrad.
Måluppfyllelsen utvärderas i samband med
årsbokslutet
Resultatmål budget 2020
De finansiella resultatmålen är antagna av kommunfullmäktige i budget 2020 (MRP). Utgångspunkten
för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen
ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2020.
Måluppfyllelsen är god vad gäller målet för årets
resultat. När det gäller investeringsmålet så
kommer det inte att uppfyllas med nuvarande
investeringstakt. Målet för minskad skuldsättning får
utvärderas i samband med årsbokslutet.
Finansiella resultatmål 2020

Mål 2020

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av
skatteintäkter och generellt statsbidrag.

13,9 mnkr

19,6 mnkr

74 %

55 %

Investeringsmål: Självfinansieringsgrad
av reinvesteringar ska minst uppgå till
74 %
Skulsättning: Under 2020 ska överskott
och intäkter av engångskaraktär ska
användas till att amortera på
låneskulden.
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Prognos 2020

Inriktningsmål för verksamheten
Alla ska vara anställningsbara
Arbetet med att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse fortgår inom skolans
verksamhet. Pedagoger dokumenterar och följer
kontinuerligt upp elevernas resultat i Unikum.
Trenden är att färre elever i år går till individuella
programmet jämfört med året innan. Årets resultat
sammanställs i juni och analyseras i augusti. Till
hösten 2020 kommer alla elever i grundskolan åk 1
till 9 ha en elevdator.
Inom förvaltningens verksamheter är målet att
hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktikplats. Det finns idag utbildade handledare för att
kunna ta emot och vägleda praktikanter på bästa
sätt.
Många enheter inom de särskilda boendena har nu
extratjänster och har anmält intresse av att ta emot
fler. Inom Dinglegården erbjuder man möjlighet att
kombinera utbildning och arbete, genom validering.
Inom Hemtjänst Svarteborg har man påbörjat
arbetet med städteam. Deltagarna i städteamet är
sådana personer som annars hade uppehållit
försörjningsstöd från kommunen.
Inom individ och familjeomsorgen och
arbetsmarknadsenheten har arbetet påbörjats med
att identifiera försörjningsstödstagare för att se om
de har rätt till någon form av bidragsanställning,
arbetssättet omfattar alla klienter.
Personer som går ur etableringen ligger under
Arbetsförmedlingen ansvar och socialtjänsten får ej
styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del
av, då mister de sin ersättning från Arbetsförmedlingen, därför krävs ett nära samarbete mellan
kommunen och Arbetsförmedlingen.
Samarbete kring DUA-gruppen (delegationen för
unga och nyanlända i arbete) har återupptagits och
en ansökan om ekonomiska medel har gjorts
tillsammans med Lysekils och Sotenäs kommuner.
Inom SBN har en utredning påbörjats för att se vilka
möjligheter det finns för att erbjuda lärling eller
traineeplatser.
Inom kommunstyrelsen är en ansvarig utsedd som
tar fram förslag på lämpliga funktioner från de olika
förvaltningarna att delta i arbetet. Arbetsgruppen
kartlägger och analyserar befintliga mötespunkter
och samarbeten samt tar fram förslag till lämpliga
arbetssätt mellan förvaltningarna, för effektivt
resursutnyttjande.
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Verksamhetsmål

Utfall

Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja
sina gymnasiestudier inom tre år
Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera
Vi ska öka antalet personer efter avslutad
etablering som går ut i arbete där ingen
utbildning krävs
Varje verksamhet/enhet ska ha minst en
praktikant eller liknande under året.
Vi ska utreda förutsättningarna för att erbjuda
möjlighet till lärlings- och/eller traineplatser
Vi ska arbeta för ökad folkbildning
Implementera nya arbetssätt i samverkan
mellan förvaltningarna

Delvis
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Helt
uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Delvis
uppfyllt

Ej uppfyllt

Skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela
befolkningen

Ett av måtten som BUN satt upp för att uppfylla
målet är barngruppernas storlek i förskolan. Räknar
vi ett snitt över antal barn i barngrupp klarar
verksamheten måttet då antalet barn uppgår till 17
barn/grupp.
Måttet att alla elever ska ha minst en pulshöjande
aktivitet varje dag bedöms vara uppfyllt. Alla
verksamheter arbetar aktivt med det här. På grund
av rådande omständigheter under vårterminen,
distansundervisning och sjukdomsbortfall, har det
haltat lite.
Under våren är det svårt att dra slutsatser kring
närvarostatistik på grund av rådande situation men
sett över hela skolåret ser vi en markant förbättring.
Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad
närvaro.
I de OSA-enkäter som genomfördes under hösten
2019 visas resultatet i en 5-gradig skala. Målet att
4,5 ska rekommendera Munkedals kommun som
arbetsgivare är inte uppnått. Värdet ligger på 3,5.
Förvaltningens mål är förankrade i verksamheten
vilket ger ett resultat av 4,0. Målet ligger på 4,5
men marginalerna är väldigt små så det redovisade
resultatet får anses mycket bra. Det är första året
med dessa nya mål, som dessutom antogs och
implementerades på kort tid under hösten, vilket
ytterligare förstärker att detta arbete har
genomförts väl.
Arbetsbelastningen har identifierats som ett
utvecklingsområde inom förskolan redan i
föregående års enkät och ett arbete genom
verktyget kring arbetsbelastning på Suntarbetsliv.se
har påbörjats. Genom samarbete med HR har även
ett arbete med arbetsmiljön påbörjats.
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Resultatet av hela avdelning skolas OSA-enkät har
analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En
handlingsplan med prioriterade målområden har
antagits och arbetet med densamma har redan
startat
Inom VFN har en arbetsgrupp har upprättats som
kommer att arbeta med planen för brukarinflytande.
Gruppen har inte träffats än pga nuvarande läge
med Covid-19 -19 men har målet att träffas för
kartläggning och kunskapsinhämtning efter
sommaren. Målet är att planen ska vara upprättad i
november/december 2020.
Örekilsparken har tillgänglighetsanpassats genom
förbättrade gångvägar och nytt utegym är på gång.
Tillgänglighetsanpassning av Brukskolans parkeringlämning/hämtning av barn (pågår).
Asfalteringsåtgärder UM för ökad tillgänglighet,
planeras under sommaren.
Ny belysning vid skolskjutshållplats vid
Centrumskolan. Park och skog har röjt bort sly och
träd på sidan av gång- och cykelbanor i Dingle och
Munkedal för ökad trygghet. Detta arbete fortsätter
till hösten. Omläggning av gc väg genom
Centrumskolan planeras. Till hösten planerar
förvaltningen punktinsatser gällande förbättrad
belysning.
Trygghetsvandring planeras att ske under den
mörkare delen av året.
Inom kommunstyrelsen är en ansvarig utsedd och
tar fram förslag på lämpliga funktioner att delta i
arbetet. Arbetsgruppen kartlägger och analyserar
befintliga mötesplatser utifrån undersökningar om
upplevd trygghet samt tar fram förslag till plan med
generella och/eller platsspecifika åtgärder

Verksamhetsmål
I våra verksamheter ska alla känna trygghet
och glädje
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara
en attraktiv arbetsgivare

Utfall

Vi ska skapa en plan för brukarinflytande
Vi ska skapa tillgänglighet och trygghet i
det offentliga rummet

Ej uppfyllt

Våra aktiviteter ska vara tillgängliga för alla
Ta fram en plan för samordning av sociala
ytor som skapar förutsättningar för
gemenskap och upplevd trygghet

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt
Helt uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Alla ska känna sig trygga i att få
det stöd som behövs utifrån behov

Verksamheten har haft en gemensam
samverkansdag med IFO. Rutiner för anmälan samt
samverkansmöten mellan dessa båda enheter har
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framtagits. Det återstår dock arbete med att
förverkliga och förtydliga varje verksamhets
ansvarsområde. Idag är det fortfarande
vårdnadshavare som bollas mellan verksamheter,
t.ex. skola, vårdcentral och BUP. Som en följd av
Covid-19 har samverkansmöten mellan chefer för
verksamheterna ställts in eller fått annat fokus
vilket försvårat utvecklingsarbetet. SamTidigt
gruppen har i uppdrag att skapa en
samverkansmodell för Munkedal, hur vi tidigt
tillsammans ska kunna identifiera och arbeta med
riskgrupper för frånvaro, missbruk, psykisk ohälsa
mm. Detta arbete är ännu ej slufört.
Under våren har ett samverkansprojekt mellan skola
och IFO pågått i Svarteborg. Vårdnadshavare har
bjudits in till dialog och diskussionsmöten.
Dessvärre har uppslutningen inte varit så stor som
önskat.
Arbete med att utveckla samverkan med Ungas
psykiska ohälsa fortgår.
Inom hemtjänstområdena Munkedal, Centrum och
Svarteborg kommer referensgrupper kommer att
startas upp i höst. Inom hemtjänst. I nuläget pågår
inget aktivt samarbete pga omständigheterna.
Inom de särskilda boendena har man inte kunnat
genomföra anhörigträffar under första delåret 2020
på grund av besöksförbud på särskilda boende med
anledning av Covid-19. Målet är att ha kontinuerliga
anhörigträffar för att kunna ha ett bra samarbete
med de boende och dess anhöriga och att få fler
frivilliga och volontärer till enheterna. Inom vissa
enheter har man aktivitetsombud.
I Hedekas har man ett bra samarbete med frivilliga
och andra grupper. Sörbygården fungerar som en
träffpunkt och dagverksamheten utgår därifrån vissa
dagar per vecka. Viss hjälp av frivilliga finns med att
tillverka visirbågar till vårdpersonalen på vissa
boenden.
Arbetsmarknadsenheten arbetar för att skapa nya
samarbetsformer, såväl med det privata näringslivet
som med civilsamhället, för att kunna skapa fler
arbetstränings och praktikplatser.
Inom kostenheten har man uppdaterat hemsida och
intranät. Byggt upp en helt ny information för
förskola, skola och äldreomsorgen. Det är lättare att
hitta och förstå. Samtliga enheter ser över sina sidor
vilket är klar under året. E-tjänst införs till
höstterminen 2020 för specialkostbeställningar.
Digitalt verktyg för pedagogiska måltider.
Inom KFN ingår personal i EST-gruppen (ökad
trygghet) och i SSPF (skola, sociala, polis, fritid) där
en del av trygghets begreppet inkluderas.
Medvetenheten kring informationskanaler blir allt
större. Den digitala kunskapsspridningen har fått ett
uppvaknande. Kultur och fritid har ett flertal digitala
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kanaler. Både bibliotek, turism och Ung Fritid
sprider information om forum för gemenskap.
Målet om aktiv fritid har inte gått att uppfylla på
grund av Covid-19.
Inom kommunstyrelsen görs en behovsinventering
av kompetens, för kort resp. lång sikt samt
analyserar konsekvens av om behovet blir
tillgodosett helt, delvis resp. inte alls. För att
möjliggöra behovsinventering av kompetenser i hela
organisationen krävs ett digitalt verktyg. Visning
och offert av digitalt verktyg/ "Kompetensmodul" i
befintligt personal- och lönesystem Heroma, har
skett och bedömning om modulen ska köpas in
kommer att ske inom kort i samarbete med SML
kommunerna.

Verksamhetsmål
Barn- och utbildningsförvaltningen ska
samverka med IFO och andra viktiga aktörer

Utfall
I hög grad
uppfyllt

Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras

I hög grad
uppfyllt

Vi ska öka vårt samarbete med samhällsnyttiga
organisationer och andra i civilsamhället för att
skapa aktiviteter i syfte att bryta isolering och
ensamhet
Vi ska bli mer digitalt tillgängliga
Vi ska sprida kunskap om mötesplatser och
forum för gemenskap
Vi ska stödja och inspirera invånarnas
engagemang i att skapa en aktiv fritid
Ta fram en kompetensförsörjningsplattform

Ej uppfyllt
Delvis
uppfyllt
Delvis
uppfyllt

Ej uppfyllt
Delvis
uppfyllt

Munkedal ska bidra med
minskad klimatpåverkan
Källsortering finns i förskolornas matsal och
samtliga avdelningar källsorterar plast, kartong och
övrigt avfall. Skräpförrådet har utvecklats genom att
skapa lådor för sortering av skräp. Förskolorna
deltar varje år i Håll Sverige rent.
Fokus på rörelse sker genom olika aktiviteter på
avdelningarna. Det kommer att springas ett
Bamselopp på förskolans dag. Måltidspedagogiken i
förskolan bidrar till hållbara vanor vid måltiderna
med fokus på månadens grönsak.
Inom skolan finns en plan för källsortering på
nästan samtliga verksamheter. I de verksamheter
som ännu ej har en plan klar att redovisa är arbetet
påbörjat och förväntas vara klart inför hösten 2020.
Alla verksamheter har ännu ej möjlighet till
källsortering.
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Samtliga skolans verksamheter har genomfört
flertalet aktiviteter inom området hållbar livsstil.
Några exempel är drogförebyggande arbete och
teamdagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA
utifrån "Lärande för hållbar utveckling (LHU).

Inom VFN källsorterar enheterna i den mån det är
möjligt och finns förutsättningar.
Under våren har arbetet med att skapa
förutsättningar och uppmuntra till källsortering och
återvinning inom förvaltningen har inte påbörjats.
Fokus ligger till hösten att arbeta med frågan då
förvaltningen får nya sopkärl. Mätning sker vid årets
slut.
Inga nya inköp gällande arbetsfordon eller
personbilar är planerade. Men om behovet uppstår
så kommer klimatpåverkan beaktas. Park och skog
har köpt in ny arbetsmaskin.
KFN mål om at sprida kunskap om en hållbar livsstil
har inte uppnåtts då bland annat evenemang inte
kunnat genomföras.
Inom kommunstyrelsen genomförs en kartläggning
av kommunens pågående miljöarbete och
utsläppskällor samt förankra arbetet i förenings- och
näringsliv. Arbete med att ta fram underlag är
påbörjat, liksom omvärldsbevakning. För att lyssna
in vad invånarna, genom föreningslivet, tycker är
viktigt att få med i en klimat- och miljöstrategi
bjöds samtliga föreningar in till enskilda möten i
april. Fyra föreningar deltog.
Verksamhetsmål

Utfall

I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla
utvecklar en hållbar livsstil

I hög grad
uppfyllt

Alla våra enheter ska källsortera efter bästa
förmåga

Ej uppfyllt

Vi ska öka andelen fossilfritt drivmedel
Vi ska sprida kunskap om en hållbar livsstil
Ta fram en klimat- och miljöstrategi
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Sammanfattning god ekonomisk
hushållning
Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån
nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden.
Årets resultat beräknas uppgå till 2,8 procent vilket
utgör ett bra utgångsläge för att målet ska kunna
uppfyllas under perioden. Med beaktande av
nuvarande och planerad investeringsvolym kommer
investeringsmålet sannolikt inta att uppfyllas. Målet
som avser skuldsättning kan med rätt förutsättningar uppfyllas.
Av de fyra inriktningshetsmålen för verksamheten är
samtliga delvis uppfyllda och har en positiv trend.
Den kortfattade finansiella analysen visar på en fortsatt stabil ekonomi. Den prognostiserade resultatnivån för 2020 är viktig förutsättning för att nå god
ekonomisk hushållning. Viktigt är att vidhålla en
resultatnivå för att skapa en ökad beredskap för
nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, ökade kostnader på grund av
befolkningsförändringar etcetera). Resultatnivån bör
ligga på 2–3 procent i förhållande till skatteintäkter
och statsbidrag. En viktig förutsättning för det är att
verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis
måste uppgå till högst 98 procent av skatteintäkter
och statsbidrag. För året beräknas nettokostnadsandelen uppgå till 97,0 procent vilket är en viss
försämring jämfört med bokslut 2019 men ändå en
bra nivå.
Varken för de finansiella målen eller för
verksamhetsmålen visar uppföljningen efter fyra
månader på full måluppfyllnad. Kommunstyrelsen
gör ändå den bedömningen att kommunens goda
ekonomiska hushållning upprätthålls.

Delvis
uppfyllt
Ej uppfyllt
Delvis
uppfyllt
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR KOMMUNEN
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning
(2018:597) och rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som
förekommer är:
Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med

föregående år, inte bokförts löpande under året och
påverkar därmed inte periodens resultat.
Resultaträkningen innehåller inte någon prognos för
räkenskapsåret eller jämförelse mot budget utan
dessa belopp återfinns i driftredovisningen under
rubriken Verksamhetsuppföljning.
Utgifter för detaljplaner har aktiverats under
perioden vilket avviker från RKR:s rekommendation.

Resultaträkning
Resultaträkning
(Belopp i mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Periodens resultat

Periodens resultat
Resultatet för kommunen under perioden jan-april
2020 uppgår till 0,0 mnkr vilket är 19,3 mnkr sämre
än samma period 2019. Helårsprognosen beräknas
till 19,6 mnkr.
Intäkterna under perioden har minskat med 10,7
mnkr eller 19,7 procent jämfört med samma period
föregående år. Intäkter från fastighetsförsäljning
har minskat med 5,6 mnkr och statsbidrag, från i
första hand migrationsverket, har minskat med 3,1
mnkr.
Kostnaderna har ökat under perioden med 4,5 mnkr
eller 1,8 procent. Personalkostnaderna har ökat 2,6
mnkr vilket motsvarar 1,5 procent. Kostnaderna för
månadslön inklusive sociala avgifter har ökat med

Kommunen
201904

202004

54,4
-255,5
-7,6
-208,7
161,2
66,4
18,9
2,0
-1,6
19,3
0,0

43,7
-260,0
-7,8
-224,1
154,1
70,7
0,7
1,0
-1,7
0,0
0,0

19,3

0,0

2,4 mnkr medan timlönekostnaderna har minskat
med 0,8 mnkr. Pensionskostnaderna har ökat 1,5
mnkr. Fastighetskostnaderna har minskat 0,6 mnkr
främst genom lägre uppvärmningskostnader. Under
återstående del av året belastas kommunen med
högre kostnader jämfört med perioden jan-april.
Exempel på sådana kostnader är semestervikarier,
lönerevision och semesterdagstillägg.
Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt
av fastighetsförsäljning, ökat 4,6 procent jämfört
med samma period förgående år. Skatte-och
bidragsintäkter minskat med 1,2 procent. Denna
minskning beror på stora negativa slutavräkningar
för 2019 och 2020 års skatteintäkterna vilket i sin
tur beror på beräknade effekter av den pågående
Covid-19-pandemin. Skatteintäkterna är beräknade
utifrån SKR:s aprilprognos.

Balansräkning
Balansräkning
(Belopp i mnkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
- varav reverslån Munkedal Vatten AB
Summa anläggningstillgångar

Kommunen
Bokslut 2019
April 2020

11,4

11,4

315,6
26,0
122,9
76,2
475,9

334,4
25,9
122,9
76,2
494,6

Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

51,0
53,7
134,8
239,5

52,6
60,7
97,9
211,2

Summa tillgångar

715,4

705,8

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- varav periodens resultat
Summa eget kapital

322,3
28,9
322,3

322,3
0,0
322,3

12,0
0,0
12,0

12,5
0,0
12,5

193,0
9,2
178,9
381,1

192,4
9,1
169,5
371,0

715,4

705,8

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder:
Långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Kommunens balansomslutning har minskat sedan
årsbokslutet. De materiella anläggningstillgångarna
har ökat vilket beror på den höga investeringsvolymen. Omsättningstillgångarna har minskat 28,3
mnkr sedan årsskiftet vilket till största delen beror
på minskning av likvida medel. Kommunens del, i
det med bolagen gemensamma koncernkontot, har
minskat 25,9 mnkr vilket även detta hänger
samman med investeringsverksamheten. Under
perioden har det investerats 28,5 mnkr i
immateriella och materiella anläggningstillgångar
jämfört med 6,9 mnkr under samma period 2019.

Likviditeten i delårsbokslutet uppgår till 93,6
procent, en försämring från årsbokslutets 105,4
procent.
De långfristiga skulderna är i stort sett oförändrade.
Det har inte skett någon amortering eller nyupplåning under perioden. Av kommunens reverslån på
184,7 mnkr är 160 mnkr räntesäkrade med derivat.
Minskningen av de kortfristiga skulderna beror
främst på minskad leverantörsskuld.
Kommunens soliditet är vid delåret 45,7 procent, en
liten ökning från årsbokslutets 45,1 procent.
Ökningen beror på den minskade balansomslutningen.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Nämnder (mnkr)
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Utrgift
jan-apr
2020

Budget
inkl.
överf.

Helårsprognos
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Kommunstyrelsen

0,4

2,2

2,2

Samhällsbyggnadsnämnden

26,3

123,5

91,7

Barn- och utbildningsnämnden

0,4

6,3

4,8

Välfärdsnämnden

1,2

3,5

3,5

Kultur- och fritidsnämnden

0,2

0,8

0,8

Summa

28,5

136,2

103,0

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas
till respektive nämnds delårsrapport.
Under perioden januari-april 2020 har det investerats för 28,5 mnkr netto. De största investeringarna
under perioden avser ombyggnation av verksamhetsfastigheter varav 9,5 mnkr i skolfastigheter.
Årsbudgeten 2020 för investeringar är 136,2 mnkr
inkluderat resultatöverföring från 2019 och
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tilläggsanslag vilka beslutats av kommunfullmäktige. De totala investeringsutgifterna för året
beräknas uppgå till 103,0 mnkr, varav 83,6 mnkr
avser nyinvesteringar.
Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att reinvesteringar ska ha en självfinansieringsgrad på 100 procent. Prognosen är att den
förväntas bli 55 procent och att målet därmed inte
kommer att uppfyllas.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Prognos helår 2020
Driftredovisning

Bokslut

Prognos

Budget

Avvikelse

(Belopp i mnkr)

2019

2020

2020

2020

Nämnd
Kommunfullmäktige

-1,6

-1,2

-1,2

0,0

Valnämnd

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Överförmyndare

-1,0

-1,1

-1,1

0,0

Revision
Kommunstyrelsen

-0,8

-0,8

-0,8

0,0

-53,6

-53,9

-53,8

-0,1

Samhällsbyggnadsnämnden

-28,2

-32,1

-30,8

-1,3

Barn- och utbildningsnämnden

-275,8

-282,6

-280,2

-2,4

Välfärdsnämnden

-283,3

-279,5

-273,6

-5,9

-14,7

-15,7

-15,7

0,0

-659,1

-667,0

-657,3

-9,7

Kultur- och fritidsnämnden
Summa nämndverksamhet
Gemensamma kostnader och intäkter

4,8

-17,5

-26,0

8,5

-654,3

-684,5

-683,3

-1,2

Skatteintäkter

485,6

472,5

492,6

-20,1

Generella statsbidrag och utjämning

198,7

233,1

205,1

28,0

30,0

21,1

14,4

6,7

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

4,1

3,6

4,1

-0,5

Finansiella kostnader

-5,2

-5,1

-4,6

-0,5

Resultat efter finansiella poster

28,9

19,6

13,9

5,7

Årets resultat

28,9

19,6

13,9

5,7

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 19,6
mnkr vilket är 5,7 mnkr bättre än det budgeterade
resultatet på 13,9 mnkr.

ej tas i anspråk. Övriga poster visar ett överskott på
0,5 mnkr vilket bland annat avser pensionskostnader.

Nämnderna
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 prognosticerar
underskott med 2,4 mnkr respektive 1,3 mnkr. En
stor del av de befarade underskotten hänger
samman med den pågående Covid-19-pandemin.
Effekter av denna pandemi på nämndernas ekonomi
och i vad mån kompensation för ökade kostnader
kan erhållas från staten är mycket osäker. Detta
innebär att de prognosticerade resultaten får
betraktas som osäkra.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Enligt den senaste skatteprognosen från SKR,
kommer skatteintäkterna 2020 att avvika negativt
mot budget med 20,1 mnkr. Orsaken till detta är
den pågående Covid-19-pandemin som i hög grad
påverkar skatteunderlaget. För att hjälpa kommunerna i det besvärliga läge som uppstått har
regering och riksdag beslutat om en rad åtgärder.
Sammantaget innebär detta att Munkedals kommun
kommer att erhålla extra statsbidrag i storleksordningen 26,4 mnkr för 2020. Detta innebär att
generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ha ett överskott på 28,0 mnkr för 2020.

Finansförvaltningen
Gemensamma verksamhetskostnader
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha
ett överskott på 8,5 mnkr mot budget. För fullmäktiges förfogandepost och ej fördelat utrymme
beräknas ett överskott på 5,5 mnkr. Av utrymmet
för ökade kapitalkostnader beräknas att 2, 5 mnkr
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Finansiella intäkter och kostnader
För finansiella intäkter beräknas ett underskott på
0,5 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på
att Munkedal Vatten aviserat återbetalning av sitt
lån till kommunen.
Räntekostnaderna för perioden januari-april 2020
ligger något över budgeterade kostnader vilket
innebär att även prognosen på helår blir negativ.
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Ekonomisk analys
underskottet är direkt beroende av situationen på
grund av Covid-19.

Kommunstyrelsen
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 19
7,2
-9,3
-15,7
-17,8
17,9
0,1

Bokslut
apr 20
6,5
-9,8
-14,3
-17,6
17,9
0,3

Prognos
2020

-53,9
53,8
-0,1

Resultatet för perioden uppgår till 0,3 mnkr vilket är
en liten förbättring jämfört med samma period föregående. Det positiva resultatet består i huvudsak av
ett överskott från HR-avdelningen vilket främst
beror på lägre kostnader för företagshälsovård.
Intäkterna har minskat jämfört med föregående år,
främst till följd av eftersläpning av intäkter för
administrativa avdelningen. Övriga kostnader har
minskat jämfört med föregående år. Denna minskning beror dels på kostnader för gemensamma
lokaler som har flyttats till samhällsbyggnadsnämnden dels på lägre kostnader för datorer inom
administrativa avdelningen
Den totala prognosen för kommunstyrelsens verksamhet är en negativ avvikelse mot budget med 0,1
mnkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen mot
budget bedöms vara en mindre avvikelse och därför
tas inga specifika åtgärder fram i detta läge.
Förvaltningen kommer fortsatt under året generellt
att vara återhållsam för att sträva mot att uppnå
ekonomisk balans.
Samhällsbyggnadsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 19
36,8
-17,1
-26,1
-6,4
8,3
1,9

Bokslut
apr 20
35,7
-18,1
-27,6
-10,0
10,3
0,3

Prognos
2020

Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 19
20,4
-66,1
-45,6
-91,3
89,3
-2,0

Bokslut
apr 20
18,5
-68,0
-46,1
-95,6
93,4
-2,2

Prognos
2020

-282,5
280,1
-2,4

Barn- och utbildning redovisar ett negativt resultat
för perioden på 2,2 mnkr. De främsta orsakerna är
grundskolans svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram och vuxenutbildningens problem
med att anordna utbildningar på grund av restriktioner kring Covid-19. Intäkterna har minskat med
1,9 mnkr i jämförelse med föregående år. Bidragen
från Skolverket för riktade insatser har ökat med
1,1 mnkr medan bidragen från Arbetsförmedlingen
och Migrationsverket tillsammans minskat med 3,2
mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 1,9 mnkr
jämfört med samma period 2019 varav 1,3 mnkr
avser lönerevisionen och resterande 0,6 mnkr kan
härledas till ökade personalkostnader inom
vuxenutbildningen.
Årsprognosen har en negativ avvikelse med 2,4
mnkr. Största avvikelsen, -2,4 mnkr, är hänförlig
till grundskolan där framför allt personalkostnaderna avviker från budget. Även inom verksamhetsgrenarna vuxenutbildning och barnomsorg
prognosticeras underskott. Samtliga enheter som
befarar underskott har vidtagit åtgärder för att
minska kostnaderna.
Välfärdsnämnden

-32,1
30,8
-1,3

Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 0,3
mnkr för årets fyra först månader. Kostenheten och
tekniska enheten redovisar negativa avvikelser,
resterande enheter har ett positivt utfall per siste
april. Kostenheten har påverkats av den pågående
pandemin med lägre intäkter och högre kostnader
som följd. Både intäkter och kostnader visar mindre
förändringar jämfört med föregående år.
Årsprognosen för nämnden är ett underskott på
1,3 mnkr till följd av att två förvaltningschefer går
omlott under en längre tid samt osäkerhet gällande
påverkan av Covid-19 inom kostenhetens
verksamhet.
Enligt överenskommelse med KS presidium skall
underskottet som avser förvaltningschefernas löner
hanteras i samband med bokslut 2020.
Kostenhetens underskott bör komma att ingå i en
central framtida ansökan om statsbidrag då
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Barn- och utbildningsnämnden

Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 19
18,5
-73,6
-36,4
-91,5
89,7
-1,8

Bokslut
apr 20
14,8
-71,4
-35,2
-91,8
91,2
-0,6

Prognos
2020

-279,5
273,6
-5,9

Resultatet per april är ett underskott på 0,6 mnkr.
Underskottet ät främst hänförligt till gemensamma
kostnader samt ekonomiskt bistånd. Stor del av
nämndens resultat kan hänföras till Covid-19. Per
siste april är 0,8 mnkr bokfört som kostnader
relaterade till Covid-19.
Intäkterna för perioden januari till april har minskat
med 3,7 mnkr jämfört med samma period
föregående år. Största minskningen avser intäkter
från staten. Intäkterna från försäkringskassan är
lägre, hänfört till färre ärenden inom personlig
assistans. Antalet bidragsanställningar och
arbetsträningsplatser via arbetsförmedlingen har
minskat vilket bidrar till minskade
bidragsersättningar. Personalkostnaderna har
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minskat med 2,2 mnkr. Åtgärderna för budget i
balans 2020 har gett effekt och antal årsarbetare
har minskat. Sjuklönekostnaderna har dock ökat
främst kostnader för korttidsfrånvaro.
Årsprognosen är ett underskott på 5,9 mnkr.
Största budgetavvikelsen, -3,2 mnkr finns inom
avdelning Vård och omsorg där den pågående
pandemin, ökande sjuklöner samt extra vikarier
under sommaren påverkar prognosen. Avdelning
Ledning Välfärd prognosticerar ett negativt resultat
på 2,5 mnkr. I denna avvikelse ingår ett ej fördelat
sparbeting på 2,3 mnkr samt ökade kostnader för
nytt verksamhetssystem. Inom LSS beräknas ett
resultat i nivå med budget. Prognosen för IFO är
ett underskott med 0,2 mnkr. Överskott avseende
kostnader för placeringar för HVB och familjehem
täcker större delen av det negativa resultatet på
försörjningsstöd.
Förvaltningen har arbetat fram ett antal åtgärder
för att hantera underskott i årsprognosen.

Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
apr 19
0,7
-3,1
-2,4
-4,8
5,0
0,2

Bokslut
apr 20
0,6
-3,2
-2,5
-5,0
5,2
0,2

Prognos
2020

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om
0,1 mnkr för perioden. Det beror främst på
kostnader för genomförda utbildningar. För helåret
förväntas ett nollresultat.
Valnämnd
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar
vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under
2020 planeras inga allmänna val eller folkomröstningar varför verksamheten i stort sett är vilande.
Resultatet för perioden och även årsprognosen
ligger på 0,0 mnkr.
Överförmyndare
Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil,
Färgelanda och Uddevalla. Överförmyndaren
redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden
och för helåret beräknas ett nollresultat.
Revision
Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr
under perioden. Överskottet beror på att konsultstödet avseende granskningsinsatser är sena med
faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr.

-15,7
15,7
0,0

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritid har för perioden januari till april
ett positivt resultat på 0,2 mnkr. Intäkterna för
perioden visar på en positiv avvikelse på 424 tkr.
Intäktsavvikelsen är kopplade till bland annat
kulturprojekt som är svårt att ta höjd för innan
bidragets storlek är bestämd. Men även uthyrning
av lokaler som tagits över från Samhällsbyggnad.
Personalkostnaderna ligger i nivå med budget.
Övriga kostnader har en negativ avvikelse mot
budget med 0,3 mnkr. Anledningen är bidragskopplad verksamhet som inte är budgeterad.
Nettokostnaden har ökat med 0,2 mnkr i
jämförelse med samma period föregående år,
varav 0,1 mnkr avser lönerevision.
För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med
budget. Förväntat underskott inom biblioteksverksamheten på 0,5 mnkr kompenseras av överskott
inom musikskola/kulturskola och fritidsgårdar.
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Nyckeltal
Resultat

2018

2019

Årets resultat (mnkr)

12,5

28,9

Prognos
2020
19,6

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%)

1,9

4,2

2,8

Balanskravsresultat (mnkr)

12,1

20,9

19,6

Skatteintäkter och nettokostnader

2018

2019

Skatte- och bidragsutveckling (%)

2,0

5,3

Prognos
2020
3,1

Nettokostnadsutveckling (exkl. jämförelsestörande poster) (%)

9,0

2,7

4,6

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%)

98,1

95,8

97,0

Investeringar

2018

2019

Nettoinvesteringsvolym (mnkr)

28,3

57,4

Prognos
2020
103,0

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)

123,2

92,8

44,3

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

140,5

113,9

54,5

Soliditet/likviditet

2018

2019

Prognos
2020

Soliditet (%)

43,9

45,0

47,0

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)

12,5

16,3

19,8

Kassalikviditet (%)

104,6

105,0

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr)

2018

2019

72,0
Prognos
2020

Borgensåtagande (mnkr)

335,5

360,9

349,5

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr)

209,5

205,9

198,6

Bilaga 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2020-000023

Borgensavgift 2021
Sammanfattning av ärendet
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta
ut marknadsmässiga borgensavgifter.
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den
reviderade borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår
att Kommunfullmäktige beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på
att ekonomikontoret bedömer det marknadsmässiga läget och tar fram
ett förslag till kommande års borgensavgifter.
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2020 (året före avgiftsåret)
besluta om storleken på borgensavgiften för 2021. Avgiften skall
erläggas senast 31 mars 2021. Enligt regelverket kring borgensavgifter
är riktmärket för en marknadsmässig borgensavgift priset på en
motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarknaden.
Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av
borgensåtagandet som en borgensavgift för 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-06

1(1)

Dnr: KS 2020-000023

Handläggare:
Maria Strömberg
Controller
Ekonomiavdelningen

Borgensavgift för 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 0,25 procentenheter av borgensåtagandet
som en borgensavgift för 2021.

Sammanfattning
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut
marknadsmässiga borgensavgifter.
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade
borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar om dessa årligen. Förslaget bygger på att ekonomikontoret bedömer det
marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2020 (året före avgiftsåret) besluta om
storleken på borgensavgiften för 2021. Avgiften skall erläggas senast 31 mars
2021. Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på
finansmarknaden. Ekonomienhetens bedömning är att nuvarande nivå på 0,25
procentenheter kan anses vara marknadsmässig.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förslaget innebär ingen förändring av de ekonomiska förutsättningarna vid
användande av kommunal borgen för upplåning.

Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunchef, Ekonomichef, Controller, Redovisningsekonom och slutarkiv

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr 2020-000063

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

Utdragsbestyrkande

1(2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Forts. § 112
Yrkanden
Enig kommunstyrelse: Att ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande revidering av
samhällsbyggnadsnämndens reglemente:





Justerandes sign

Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till
ett pris av högst två miljoner kronor.
Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner
kronor.

Utdragsbestyrkande

2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5
2020-05-18

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 46

Dnr: SBN 2020-39

Initiativärende avseende beslutsinstans för detaljplaner mm.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 §34 att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande
av detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av
fastigheter och egendom. Samhällsbyggnadsnämnden har två förslag att ta
ställning till, ett som förvaltningen tagit fram och ett som lagts fram av Göran
Nyberg (L).
Nuläge
Efter tre presidieöverläggningar mellan KS och SBN beslutades om följande lydelse
av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente:
- SBN beslutar om antagande av mindre planer
- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter
- SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av
KF fastställda priser
- SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 2,0
mnkr
Förslagen från förvaltningen resp Göran Nyberg (L) skiljer sig åt på två punkter:
- Göran Nyberg (L) föreslår ett tillägg ”Beredning av detaljplaner”. Detta
bedöms obehövligt eftersom det i SBNs reglemente redan anges att
nämnden ansvarar för detaljplanearbete.
- Göran Nyberg (L) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för
”Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till ett pris av
högst två miljoner kronor”. Denna beloppsgräns återfinns i nu gällande
reglemente och avser övrig mark.
Beredning
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, Senior adviser, 2020-03-19
Utdrag ur reglemente §2, 2020-05-11
Protokoll Kommunstyrelsen. 2020-03-09
Tjänsteskrivelse, kommundirektör, 2020-02-24
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-02-10
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda följande förslag till ändring av
reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden:
- Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt.
- Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige fastställda
priser.
- Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till ett pris av
högst två miljoner kronor.
- Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner kronor.
Expedieras
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 881046

2020-05-04
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr:KS 2020-63

TJÄNSTESKRIVELSE

Initiativärende avseende beslutsinstans för
detaljplaner mm.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda följande förslag till ändring av
reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden:
- Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
- Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige fastställda priser.
- Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till ett pris av
högst två miljoner kronor.
- Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner kronor.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 §34 att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande av
detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av
fastigheter och egendom. Samhällsbyggnadsnämnden har två förslag att ta ställning
till, ett som förvaltningen tagit fram och ett som lagts fram av Göran Nyberg (L).

Nuläge

Efter tre presidieöverläggningar mellan KS och SBN beslutades om följande lydelse
av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente:
- SBN beslutar om antagande av mindre planer
- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter
- SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF
fastställda priser
- SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 2,0
mnkr
I ”Plan- och ByggLagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En detaljplan ska antas av
kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller
byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt”. KFs beslut om ”mindre planer” har samma inriktning men kan
förtydligas.
Som exempel kan nämnas att planer för Vadholmen, Bergsvik, Saltkällan och Gårvik
ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser för tex Möe antas av
SBN.
Punkten om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt KFs beslut kan
justeras eftersom KF inte fastställer pris på köp av mark.
Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter kan
kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda värderingar. Om
priset avviker mer än 20% från värderingen ska ärendet avgöras av KF. Kommunen
har tex genomfört försäljningar till bygdeföreningar till avgjort låga priser.
Delegationen kan begränsas till att endast gälla försäljning.

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

Förslagen från förvaltningen resp Göran Nyberg (L) skiljer sig åt på två punkter:
- Göran Nyberg (L) föreslår ett tillägg ”Beredning av detaljplaner”. Detta bedöms
obehövligt eftersom det i SBNs reglemente redan anges att nämnden
ansvarar för detaljplanearbete.
Göran Nyberg (L) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får ansvar för ”Försäljning
av kommunal mark och kommunägda fastigheter till ett pris av högst två miljoner
kronor”. Denna beloppsgräns återfinns i nu gällande reglemente och avser övrig
mark.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga effekter
Barnkonventionen
Ingen effekt
Inga ytterligare konsekvenser

Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef

Mats Tillander
Senior Adviser

Beslutet expedieras till:
KS

www.munkedal.se • Telefon växel 0524-180 00 • E-post kommun@munkedal.se • Bankgiro 549-6260
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2020-05-11

Utdrag ur –
Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden
Endast §2

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:
Kommunfullmäktige 2018-11-29, § 106
Kommunfullmäktige 2019-06-24, § 78
Kommunfullmäktige 2019-11-25, § 135

Dnr: KS 2018-71

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 27
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2 § Nämnden är ansvarig för:
• Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
• Bostadsanpassning
• Kommunal måltidsverksamhet
• Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler
• Detaljplanearbete
• Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP
• Det totala kommunala försäkringsskyddet
• Energirådgivning
• Väghållning/trafiksäkerhet
• Förvaltning av kommunal mark
• Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom
• GIS/karta
• Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
• Strandskydd
• Beredning av ärenden om namnsättning av gator och allmänna platser samt
kommunala fastigheter i samråd med berörd nämnd
Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om:
• Antagande av plan-/ramavtal
• Antagande av mindre planer
• Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
• Planbesked
• Adressättning
• Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter
• Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter
• Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter, till ett pris av
högst två miljoner kronor.
• Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser
• Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige fastställda
priser.
• Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 2,0 mnkr
• Köp av mark och fastigheter, till ett pris av högst två miljoner kronor.
• Teckna och säga upp avtal om externa lokaler
• Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter
• Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller
kommunal mark
• Upplåtelse av allmän plats
• Lokala trafikföreskrifter
• Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning,
servitut mm
• Dispenser från strandskyddsbestämmelser

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Sammanträdesdatum

2020-03-09

Kommunstyrelsen

§ 34

Dnr 2020-000063

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna,
gällande beslutsinstans för detaljplaner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 §27 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett underlag för revidering av reglementet och att
remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden (SBN) för yttrande.
Ärendet gäller var beslut om antagande av detaljplaner ska fattas och
vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av fastigheter och
egendom.
Efter tre presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen och SBN
beslutades om följande lydelse av SBN:s reglemente:
 SBN beslutar om antagande av mindre planer
 SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala
verksamhetsfastigheter
 SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och
industrimark, enligt av KF fastställda priser
 SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett
belopp av 2,0 mnkr
Detaljplaner: I ”Plan- och bygglagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En
detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra
åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”.
Kommunfullmäktiges (KF) beslut om ”mindre planer” har samma
inriktning men kan förtydligas.
Som exempel kan nämnas att planer för Vadholmen, Bergsvik, Saltkällan
och Gårvik ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser
för tex Möe antas av SBN.
Köp/försäljning: Punkten om köp och försäljning av bostads- och
industrimark, enligt KFs beslut kan justeras eftersom KF inte fastställer
pris på köp av mark.
Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter
kan kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda
värderingar. Om priset avviker mer än 20% från värderingen ska
ärendet avgöras av KF. Kommunen har tex genomfört försäljningar till
bygdeföreningar till avgjort låga priser. Delegationen kan begränsas till
att endast gälla försäljning.
Förslag
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden:
 Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-09

Kommunstyrelsen

Forts § 34



Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
Försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter, till ett pris
som inte understiger värderingen med mer än 20%

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Beslut KS 2020-02-20, § 27.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget ovan till
Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Yrkanden
Göran Nyberg (L): att förslag till beslut som ska remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden ska lyda:
 Beredning av detaljplaner
 Besluta om planändring som inte är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
 Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till
ett pris av högst två miljoner kronor.
Christoffer Wallin (SD): att båda förslagen remitteras till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden.
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen till
samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen ovan till
Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

2020-02-24

Kommunstyrelsen

Dnr:KS 2020-63

TJÄNSTESKRIVELSE

Initiativärende – revidering av reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget nedan till
Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.

Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 §27 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett underlag för revidering (av reglementet) och att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Ärendet gäller var beslut om antagande av
detaljplaner ska fattas och vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av
fastigheter och egendom.

Nuläge
Efter tre presidieöverläggningar mellan KS och SBN beslutades om följande lydelse
av samhällsbyggnadsnämndens (SBN) reglemente:
- SBN beslutar om antagande av mindre planer
- SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter
- SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av KF
fastställda priser
- SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 2,0
mnkr

Diskussion
Detaljplaner: I ”Plan- och ByggLagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En detaljplan ska
antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller
byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt”. KFs beslut om ”mindre planer” har samma inriktning men kan
förtydligas.
Som exempel kan nämnas att planer för Vadholmen, Bergsvik, Saltkällan och Gårvik
ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser för tex Möe antas av
SBN.
Köp/försäljning: Punkten om köp och försäljning av bostads- och industrimark,
enligt KFs beslut kan justeras eftersom KF inte fastställer pris på köp av mark.
Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter kan
kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda värderingar. Om
priset avviker mer än 20% från värderingen ska ärendet avgöras av KF. Kommunen
har tex genomfört försäljningar till bygdeföreningar till avgjort låga priser.
Delegationen kan begränsas till att endast gälla försäljning.

Förslag
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden:
- Antagande av mindre planer en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
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- Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
- Köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter, till ett pris som inte
understiger värderingen med mer än 20%

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Sannolikt ingen effekt
Barnkonventionen
Ingen effekt
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-10

Kommunstyrelsen

§ 27

Dnr 2020-000063

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna,
gällande beslutsinstans för detaljplaner.
Sammanfattning av ärendet
Göran Nyberg (L) lyfter frågan om revidering av reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden i syfte att se över beslutsinstans för
detaljplaner i kommunen. En översyn av beloppsgränser för försäljning
av verksamhetsfastigheter samt försäljning av kommunal egendom bör
också ses över.
Yrkanden
Göran Nyberg (L): att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag
för revidering och att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
underlag för revidering och att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Beslutet skickas till
Kommundirektören
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

Kommunstyrelsen

§ 34

Dnr 2020-000063

Initiativärende från Göran Nyberg, Liberalerna,
gällande beslutsinstans för detaljplaner.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 §27 att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett underlag för revidering av reglementet och att
remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden (SBN) för yttrande.
Ärendet gäller var beslut om antagande av detaljplaner ska fattas och
vilka beloppsgränser som ska gälla vid försäljning av fastigheter och
egendom.
Efter tre presidieöverläggningar mellan kommunstyrelsen och SBN
beslutades om följande lydelse av SBN:s reglemente:
 SBN beslutar om antagande av mindre planer
 SBN beslutar om köp och försäljning av kommunala
verksamhetsfastigheter
 SBN beslutar om köp och försäljning av bostads- och
industrimark, enligt av KF fastställda priser
 SBN beslutar om köp och försäljning av övrig mark, upp till ett
belopp av 2,0 mnkr
Detaljplaner: I ”Plan- och bygglagen” (PBL) 5 kap §27 anges: ”En
detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra
åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”.
Kommunfullmäktiges (KF) beslut om ”mindre planer” har samma
inriktning men kan förtydligas.
Som exempel kan nämnas att planer för Vadholmen, Bergsvik, Saltkällan
och Gårvik ska antas av KF medan en ändring av enstaka bestämmelser
för tex Möe antas av SBN.
Köp/försäljning: Punkten om köp och försäljning av bostads- och
industrimark, enligt KFs beslut kan justeras eftersom KF inte fastställer
pris på köp av mark.
Punkten om köp och försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter
kan kompletteras att köp/försäljning ska ske enligt nyligen genomförda
värderingar. Om priset avviker mer än 20% från värderingen ska
ärendet avgöras av KF. Kommunen har tex genomfört försäljningar till
bygdeföreningar till avgjort låga priser. Delegationen kan begränsas till
att endast gälla försäljning.
Förslag
Kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar av reglementet för
samhällsbyggnadsnämnden:
 Antagande av en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-09

Kommunstyrelsen

Forts § 34



Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
Försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter, till ett pris
som inte understiger värderingen med mer än 20%

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Beslut KS 2020-02-20, § 27.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget ovan till
Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Yrkanden
Göran Nyberg (L): att förslag till beslut som ska remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden ska lyda:
 Beredning av detaljplaner
 Besluta om planändring som inte är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
 Försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser.
 Försäljning av kommunal mark och kommunägda fastigheter till
ett pris av högst två miljoner kronor.
Christoffer Wallin (SD): att båda förslagen remitteras till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Göran Nybergs (L) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till
samhällsbyggnadsnämnden.
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen till
samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera båda förslagen ovan till
Samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 115

Dnr 2020-000192

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Revideringar i krisledningsnämndsreglementet föreslås, vilka är att:
En hänvisning till LAG (2006:544) kap 3 finns med i reglementet,
avseende vad som gäller när riket är i krig. Detta utifrån att
totalförsvarsplaneringen är återupptagen och kommunen är skyldig att
planera för så kallad höjd beredskap
Att det finns en tydlig skrivning om att det är krisledningsnämnden som
vid extraordinära händelser fattar beslut om att begära stöd från annan
part.
Att ett utskott kan användas enligt förslag.
Att det finns med i reglementet att KLN ska hjälpa till med planeringen
av krisberedskapsrådet enligt förslag.
Skrivning om Personuppgiftsansvaret
Förslagen på nya paragrafer och tillägg är markerade i dokumentet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Reglemente Krisledningsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att antaga förslag till reviderat reglemente
för Krisledningsnämnden.
Yrkanden
Göran Nyberg (L): Bifall till förvaltningens förslag.
Rolf Jacobsson (KD): Avslag till att ett utskott ska inrättas.
Christoffer Wallin (SD): Bifall Rolf Jacobsson (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Rolf
Jacobssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Göran Nybergs (L) yrkande
Nej-röst: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Forts. § 115
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)
Resultat

Ja
x

Nej

Avstår
x

x

2

x
x
x
x
x
x
x
x
8

1

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för
Krisledningsnämnden efter ändring att ett utskott inte ska inrättas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-22

1(1)

Dnr: KS 2020-000192

Handläggare:
Johan Celinder
Säkerhetssamordnare
Administrativa avdelningen

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att antaga förslag till reviderat reglemente för
Krisledningsnämnden.

Sammanfattning
Revideringar i krisledningsnämndsreglementet föreslås, vilka är att:
1. En hänvisning till LAG (2006:544) kap 3 finns med i reglementet,
avseende vad som gäller när riket är i krig. Detta utifrån att
totalförsvarsplaneringen är återupptagen och kommunen är skyldig att
planera för så kallad höjd beredskap
2. Att det finns en tydlig skrivning om att det är krisledningsnämnden som
vid extraordinära händelser fattar beslut om att begära stöd från annan
part.
3. Att ett utskott kan användas enligt förslag.
4. Att det finns med i reglementet att KLN ska hjälpa till med planeringen av
krisberedskapsrådet enligt förslag.
5. Skrivning om Personuppgiftsansvaret
Förslagen på nya paragrafer och tillägg är markerade i dokumentet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Säkerhetsstrateg
Förvaltningschefer
Kommundirektör
Administrativ chef
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Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden

Dnr: KS 2018-74

Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:
Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx

Antagningsdatum:
2018-03-28, § 30
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Extraordinär händelse
En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker från
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser
av en kommun eller landsting. (lag 2006:544)
Krig och krigsfara under skärpt och högsta beredskap
Om riket Sverige är utsatt för krig och krigsfara, allmänt kallat höjd beredskap,
ansvarar kommunstyrelsen för den del av det civila försvaret som kommunen ska
bedriva, i enlighet med LEH (2006:544) kap 3 §§ 2-3.
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i
lagen om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.fl.
Uppdrag och verksamhet
1 § Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i
fredstid samt övriga uppgifter som regleras i lag (2006:544).
Övertagande av verksamhet från annan nämnd
§ 2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamhet från annan nämnd ska, om
det är möjligt, samråd ske med den berörda nämnden. Om det inte är möjligt att
samråda innan övertagande bör den berörda nämnden skyndsamt informeras om
att övertagande av verksamhet har skett.
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den
sekretess som skulle ha gällt i den nämnd vars verksamhet krisledningsnämnden
tagit över.
Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild
§ 3 Krisledningsnämnden får besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en
enskild som drabbas av en extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge
den extraordinära händelsen föreligger.
Rapportering till fullmäktige
§ 4 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen
och formerna för denna.
Ny paragraf - Begära hjälp från annan kommun
§x
Krisledningsnämnden får vid behov begära hjälp från annan kommun som då har
rätt att hjälpa enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Den kommun som har lämnat hjälp har rätt till skälig ersättning från Munkedals
kommun.
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Ny paragraf - Krisberedskapsråd
§x
Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande ska deltaga i planeringen av
krisberedskapsrådet. Krisberedskapsrådet består av de vid var tid identifierade
samhällsviktiga aktörerna i kommunen samt syftar till att stärka kommunens
samverkan med samhällsviktiga aktörer inom ramen för kommunens geografiska
områdesansvar i enlighet med Lag (2006:544) kap 2 § 7. Exempel på aktörer är
Räddningstjänst Mitt Bohuslän, Rambo med flera som också utgör en del av
kommunens tänkta informations och samordningsfunktion (ISF:
Krisledningsnämndens ikraftträdande
§ 5 Ordföranden, och då denne har förhinder - vice ordföranden i
krisledningsnämnden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden
ska träda i kraft och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om både ordföranden och
vice ordföranden har förhinder ska nämnden sammankallas på begäran av en
enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om den ska träda i kraft.
Ny paragraf - Utskott
§x
När nämndens ordförande bedömt att en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion och beslutat att så ska ske, ska som huvudregel
krisledningsnämndens uppgifter utföras av ett utskott. Om utskottet inte är
beslutsmässigt, ska nämnden sammanträda. Kommunstyrelsens presidium utgör
krisledningsnämndens utskott. Utskottet är beslutsmässigt om minst två ledamöter
är närvarande.
Utskottet ska följa de bestämmelser som finns i reglementet avseende nämndens
arbetsformer.
Utskottet ska verka för att kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod tar beslut
om en central krisledningsplan och övriga obligatoriska dokument för hur
kommunen ska hantera extraordinära händelser och det civila försvaret.
Utskottet ska delta i utbildning och övning enligt lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap
Krisledningsnämndens urkraftträdande
§ 6 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie
nämnd. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att
verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även
fattas av fullmäktige.
Krisledningsnämndens arbetsformer
Sammansättning
7 § Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
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Kommunstyrelsens presidium ska utgöra en del av nämnden och blir även
krisledningsnämndens presidium.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ersättarnas tjänstgöring
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
10 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Tidpunkt för sammanträden
12 § Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommunchefen
eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
Ny paragraf - Personuppgifter
§x
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som sker i krisledningsnämndens verksamhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 121

Dnr 2020-000185

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

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Forts. § 121
Carina Thorstensson (C) och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Liza Kettils
(S) yrkande om återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bolagsstyrelsens förslag till beslut och
yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom
bolagets förslag till beslut.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bolagsstyrelsens förslag till beslut
Nej-röst: Återremiss.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Johnny Ernflykt (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)
Resultat

Ja
x
x
x
x
x
x

6

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

0

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar
två nya dotterbolag inför försäljningen av byggrätter.
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer
de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
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Datum
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Dnr: KS 2020-000185

Bildande av dotterbolag inför försäljning samt
godkännande av försäljning av byggrätter på
Vadholmen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB startar två nya
dotterbolag inför försäljningen av byggrätter.
Kommunfullmäktige godkänner att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB säljer de två
byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.

Sammanfattning
Enligt bolagsordningen ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större
vikt fattas, t ex;
 bildande av dotterbolag
Bolagsstämman ska fatta beslut om
 Bildande av bolag
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr
exkl. moms
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planhandlingarna kommer att ställas ut
för granskning under sommaren och detaljplanen kommer att antas under hösten
2020. Parallellt med granskningen kommer en ”markanvisningstävling” att utlysas.
Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter
och upp till ca 3000 m2 lokaler och centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag
(inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i
tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft.
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen
Foss 2:81 mfl AB. Två dotterbolag bildas, ett för varje byggrätt. Dessa bolag säljs
sedan till den som vinner markanvisningstävlingen för respektive byggrätt.
Försäljningen kommer att ske i nära samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Försäljningen kommer att ge intäkter till bolaget. Hur länge bolaget ska vara aktivt
efter försäljningen får diskuteras med kommunen.
Inga ytterligare konsekvenser.
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Datum

Munkedals kommun

Mats Tillander
Styrelseledamot

Beslutet expedieras till:
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB

2020-05-12

Elisabeth Johnsson
Ersättare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2020-000197

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Forts. § 122
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut och Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
ärendet.
Kommunstyrelsens yttrande
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag om att
delegera rätten att sälja mark på Vadholmen/i Örekilsparken till
Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i detaljplanen
Vadholmen.
Reservation
SD-gruppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 52

Dnr: SBN 2020–84

Tillfällig delegering Vadholmen
Detaljplanearbetet för Vadholmen pågår. Planmaterialet kommer att ställas ut för
granskning under sommaren och detaljplanen kommer att antas under hösten
2020. Parallellt med granskningen kommer en ”markanvisningstävling” att utlysas.
Tävlingen avser byggrätterna i detaljplanen, innehållande totalt 100-150 lägenheter
och upp till ca 3000 m2 lokaler för centrumverksamheter. Inkomna tävlingsbidrag
(inkl anbud på byggrätten) utvärderas enligt förutsättningarna som anges i
tävlingsmaterialet. ”Vinnare” utses när detaljplanen vunnit laga kraft.
Inlämnade tävlingsbidrag (anbud) måste hanteras under sträng sekretess under
tiden från inlämnandet tills beslut tas. Kravet på sekretess gäller i högsta grad de
tjänstepersoner som deltar i utvärderingen liksom de politiker som tar del av
materialet. Det är därför av stor vikt att den grupp personer som deltar i
utvärderingen fram tills beslut ska fattas begränsas.
Förmodligen (förhoppningsvis) överstiger anbudssummorna det belopp under vilket
Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut om försäljning. Beslut ska då enligt
gällande reglemente fattas av kommunfullmäktige efter att ha beretts av
kommunstyrelsen. Det kan befaras att sekretessen är svår att hålla redan efter
beslutet i samhällsbyggnadsnämnden. Möjligheten att fatta beslut om denna
försäljning bör därför delegeras till samhällsbyggnadsnämnden.
Byggrätten nere i Örekilsparken ägs av Munkedals kommun och de två
byggrätterna på fd Sohlbergs ägs av det helägda kommunala bolaget Vadholmen
Foss 2:81 mfl AB. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att samverka med bolaget i
detta ärende.
Beredning
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, 2020-05-10
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i
Örekilsparken till Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i
detaljplanen Vadholmen.
Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 881046

2020-05-10
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Tillfällig delegering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar rätten att sälja mark på Vadholmen/i Örekilsparken till
Samhällsbyggnadsnämnden. Försäljningen ska avse mark i detaljplanen Vadholmen.

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

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Försäljningen ger intäkter till kommunen och möjligheter till ett ökat antal boende
Miljö
Utreds i planarbetet
Barnkonventionen
Utreds i planarbetet
Inga ytterligare konsekvenser
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Beslutet expedieras till: SBF
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Kommunstyrelsen

§ 38

Dnr 2019-000077

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-02-17

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 11

Dnr: SBN 2020–38

Medborgarförslag – motverka insektsdöd
Helen Blomberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder som gynnar
pollinerande insekter prioriteras på kommunal mark.
Ca 70 % av kommunala grönytor slaghackas endast en gång per år. Avsikten är att
gynna mångfalden avseende växter och insekter. Centrumnära ytor, parker etc.
klipps oftare eftersom kraven där på välvårdade ytor är stora.
De ytor som slaghackas är ängar, dikesslänter, ytor som inte arrenderats ut etc.
Slaghackning av ängar anpassas efter blomning medan slaghackning av diken
delvis är beroende av sikt och synbarhet.
Vid nyplantering av växter och träd är det fokus på blommande och fruktbärande
växter. Avsikten är att det ska se snyggt ut, vara till nytta för insekter och fåglar
och, inte minst, för barn och medborgare.
Kommunal mark sköts till stor del som förslagsställaren önskar, men fokus på
insekter etc. kan bli ännu tydligare.
Beredning
Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadschef, 2020-02-09
Medborgarförslag, 2019-03-29
Förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Expedieras
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslagsställaren (efter beslut i Kommunfullmäktige)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 39

Dnr 2019-000244

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-09

Kommunstyrelsen

Forts § 39
Yrkanden
Liza Kettil (S): att kommunfullmäktige beslutar att bifalla första
att-satsen i medborgarförslaget, men att avslå den andra att-satsen
eftersom samma kompetens kan fås på fler sätt.
Rolf Jacobsson (KD): Bifall Liza Kettils (S) yrkande.
Mathias Johansson (SD): Bifall till Välfärdsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och Liza
Kettils (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
välfärdsnämndens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till välfärdsnämndens förslag.
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Karin Blomstrand (L)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Rolf Jacobsson (KD)
Resultat

Ja
x
x
x
x
x
x

6

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
5

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Reservation/Protokollsanteckning
Liza Kettil (S) för S-gruppen.
Rolf Jacobsson (KD).
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Sammanträdesdatum

2020-02-20
§ 10

Dnr VFN 2019-151 (KS 2019-244)

Förslag till svar på medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m.fl.
om stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Görel Christer Nilsson m.fl. gällande
stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Där anges att när synoch/eller hörselnedsättning blir sämre leder detta ofta till en stor och svår
omställningsprocess för den som drabbas. Drabbade personer blir ofta mer
isolerade än andra i samma ålder. Konsekvensen är ofta ett mer passivt liv,
vilket leder till sämre hälsa. För att komma till rätta med detta föreslås i
medborgarförslaget att:
-Att Munkedals kommun anställer en person som kan ge stöd och hjälp till
medborgare med syn- och eller hörselproblem.
-Att personen får den relevanta utbildning som finns på Hagabergs folkhögskola.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 129 att sända medborgarförslaget
till Välfärdsnämnden för beredning.
Välfärdsförvaltningen har utrett förslaget.
Syn- och hörselinstruktör är en värdefull funktion som ger syn- och
hörselskadade stöd och träning som underlättar vardagslivet i sin hemmiljö, men
också i sitt närområde. Det ger ökade möjligheter att klara sig mer självständigt
i hemmet och i samhället.
Förvaltningen har genom sitt nätverk i Fyrbodal ställt frågan till samtliga
förvaltningschefer om intresse till samfinansiering av tjänst som syn- och
hörselinstruktör finns. Förfrågan har ställts till Strömstad, Lysekil, Uddevalla,
Dals-Ed, Mellerud, Tanum, Lilla Edet, Färgelanda, Sotenäs, Vänersborg, Åmål
och Orust kommuner. Ingen kommun har visat intresse, ”utan tackar nej på
grund av ekonomiskt läge”, ”ingen prioriterad fråga” eller ”har nyss avvecklat
tjänsten”. Det finns inget alltså inget intresse i närliggande kommuner om
samfinansiering.
Välfärdsförvaltningen har i uppdrag att vidta kostnadssänkande åtgärder och
därför avslutas tjänsten som syn- och hörselinstruktör i samband med
pensionsavgång av person som innehar tjänsten idag. Tjänsten avses inte att
återbesättas på grund av förvaltningens uppdrag att sänka kostnaderna inom
vård och omsorg. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra åtgärder för en
budget i balans år 2020, samt ett uppdrag från fullmäktige om att kostnadsläget
inom äldreomsorgen år 2024 ska vara i nivå med jämförbara kommuner.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-29
Medborgarförslag från Görel Christer-Nilsson m.fl.
Förvaltningens förslag till beslut
*
Välfärdsnämndens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar avslå
medborgarförslaget.
Ajournering begärd.
forts.
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forts. § 10
Yrkanden
Regina Johansson (S), Maria Sundell (S), Sten-Ove Niklasson (S), Karl-Anders
Andersson (C): Välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla första
att-satsen i medborgarförslaget, men att avslå den andra att-satsen eftersom
samma kompetens kan fås på fler sätt.
Fredrik Olsson (KD): Bifall till Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande.
Mattias Johansson (SD): Bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande och
Mattias Johanssons (SD) yrkande och finner att välfärdsnämnden beslutar enligt
Mattias Johansson (SD) yrkande att avslå motionen.
Omröstning
Omröstning har begärts och ska genomföras.
Propositionsordning
Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst: Bifall till Mattias Johanssons (SD) yrkande.
Nej-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamöter
Inger Nilsson (M)
Linda Wighed (M)
Glenn Hammarström (M)
Marhias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (SD)
Maria Sundell (S)
Karl-Ander Andersson (C)
Fredrik Olsson (KD)
Christoffer Wallin (SD) ordf.
Resultat

Ja-röst
x
x
x
x
x

Nej-röst

Avstår

x
x
x
x
x
x
6

5

Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Reservation
Regina Johansson (S), Sten-Ove Niklasson (S), Maria Sundell (S),
Karl-Anders Andersson (C) och Fredrik Olsson (KD)
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Kommunstyrelsen

§ 44

Dnr 2019-000060

Svar på medborgarförslag gällande öppna
dialogmöten mellan tjänstemannasektorn och
politikerna i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om öppna dialogmöten har inkommit från Olle Sandén.
Förslaget föreslår att kommunen tillskapar minst två tillfällen per år för
gemensam öppna dialogmöten till förmån för invånarna.
Kommunfullmäktige i Munkedal har en parlamentarisk beredning med
uppdrag att möta invånarna för att skapa en dialog i aktuella ärenden.
Beredningen representeras av en ledamot från varje parti som finns
representerat i kommunfullmäktige. Beredningen fanns även under
föregående mandatperiod. Under 2019 genomfördes ett sådant möte
gällande Preemraff oljerafffinaderi i Lysekil och dess eventuella
utbyggnad.
Beredningens ansvarsområde är att utveckla former för medborgardialog
med målsättningen att få fler medborgare engagerade i frågor som rör
kommunens verksamhet och utveckling. Dialogen skall också ge
förutsättningar för att tillvarata kompetens och utveckling.
Kommunfullmäktige har vidare beslutat att från och med 2020
webbsända samtliga kommunfullmäktige sammanträden som ett led i att
öka dialogen och tillgängligheten till kommunfullmäktiges debatt och
dialog.
Dessutom arrangerar de politiska partierna olika former av dialogmöten
där kommunens invånare är målgruppen.
Att därutöver organisera fler möjligheter för dialog med invånarna är inte
aktuellt för tillfället.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Medborgarförslag.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat
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Dnr: KS 2019-000060

Svar på medborgarförslag om dialogmöte
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat

Sammanfattning
Medborgarförslag om öppna dialogmöten har inkommit från Olle Sandén. Förslaget
föreslår att kommunen tillskapar minst två tillfällen per år för gemensam öppna
dialogmöten till förmån för invånarna.
Kommunfullmäktige i Munkedal har en parlamentarisk beredning med uppdrag att
möta invånarna för att skapa en dialog i aktuella ärenden. Beredningen
representeras av en ledamot från varje parti som finns representerat i
kommunfullmäktige. Beredningen fanns även under föregående mandatperiod.
Under 2019 genomfördes ett sådant möte gällande Preemraff oljerafffinaderi i
Lysekil och dess eventuella utbyggnad.
Beredningens ansvarsområde är att utveckla former för medborgardialog med
målsättningen att få fler medborgare engagerade i frågor som rör kommunens
verksamhet och utveckling. Dialogen skall också ge förutsättningar för att tillvarata
kompetens och utveckling. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att från och
med 2020 webbsända samtliga kommunfullmäktige sammanträden som ett led i att
öka dialogen och tillgängligheten till kommunfullmäktiges debatt och dialog.
Dessutom arrangerar de politiska partierna olika former av dialogmöten där
kommunens invånare är målgruppen.
Att därutöver organisera fler möjligheter för dialog med invånarna är inte aktuellt
för tillfället.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Olle Sandén

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Munkedals kommun
”Medborgarförslag”
455 80 MUNKEDAL
Munkedal 2019-03-11

MEDBORGARFÖRSLAG
DIALOGMÖTE
(världens längsta medborgarförslag – i syfte/tanke för utveckling och starkare framtid)

Medborgarförslaget

innebär att man inom kommunal tjänstemannasektor och
politiken vid minst två (2) tillfällen per år gemensamt har öppna dialogmöten till förmån
för invånarna. Allt kan där diskuteras inom respektive kompetensområde. Viktigt
förvaltningschefer och nämndsordförande också nu får agera. Tydligare presentation än
tidigare av kommunala verksamheter skapar större trygghet bland befolkningen.

Underlag/förutsättningar för medborgarförslaget
(För att få ett bra underlag är förslaget bollat med tiotalet kommunalt/politiskt förknippade personer, mediepersoner samt
betydelsefulla företagsledare i kommunen.)

Om kommunens invånare inte själva tror det är möjligt att aktivt utveckla sitt samhälle – slutar
människor försöka. Entreprenörskapet är en av de viktigaste resurserna en kommun har att ta hand
om under de kommande åren.
Hänvisar till de senaste tio (10) årens invånare- och näringslivsundersökningar. Kvalitetsundersökningarnas genomgående mindre goda resultat och skattetrycket är slitna begrepp att åberopa men
känslan är tydlig att inga synbara åtgärder sätts in av ansvariga för att förbättra kommunens kvalitet.
Glädjen saknas i kommunen och invånarna/organisationer känner sig inte delaktiga i nödvändigt
utvecklinsarbete och engagemanget upphör. Handlar om attitydförändring där politiker i större
omfattning bör tala med invånarna. Minst lika viktigt är att politikerna pratar med varandra på ett
utvecklande sätt. Kan inte rättvisande bedöma kommunledningen på tjänstemannanivå men upplever
att de gör för lite ”väsen” av sin tillvaro ur service- och marknadsföringssynpunkt. Rollfördelning
upplevs otydlig.

Bakgrund/anledning
Reserverar mig för andras synpunkter men för mig känns det långt ifrån bra att ett levande samhälle
sakta och säkert tappar service och aktiviteter – det är en tydlig fråga om tillbakagång! Dingle,
Hedekas och Hällevadsholm har tyvärr redan gått sitt öde till mötes. Orter som till stora delar är
avlövade!

Avslutningsvis – Min tydliga erfarenhet från ett antal olika chefsbefattningar inom näringslivet
är att tänka långsiktigt och öppet men framför allt – ärligt. Öppen ärlighet innebär alltid frihet för
oliktänkande samt möjligheten ifrågasätta det självklara!
Vänligen
Olle Sandén
Lövsångarvägen 16
455 32 MUNKEDAL
070-5270900

”Munkedal – mer av livet”!
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Kommunstyrelsen

§ 46

Dnr 2019-000155

Svar på motion från Moderaterna om att upphäva
beslutet om att inköpa Fairtrade med invånarnas
pengar
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2013, § 104, att bifalla
en motion om att Munkedals kommun ska bli Fairtrade-kommun.
Beslutet innebär bland annat kommunen ska söka Fairtrade-diplomering
och verka för etisk konsumtion i såväl den egna verksamheten som hos
kommuninvånarna. Motionens intentioner om att bli diplomerad
Fairtrade-kommun aldrig genomförts. Det kan också konstateras att det
finns Fler verktyg för rättvis och etisk handel än Fairtrade, bland annat
ILO, WFTO och ISO-standard.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
PM.
Motion.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och upphäver sitt
beslut den 28 november 2013, § 104, om att Munkedals kommun ska bli
en diplomerad Fairtrade-kommun.
Yrkanden
Liza Kettil (S): Avslag till motionen.
Rolf Jacobsson (KD) och Karin Blomstrand (L): Bifall Liza Kettils (S)
yrkande.
Jan Hognert (M): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils
(S) med fleras avslagsyrkande finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) med fleras avslagsyrkande.
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Kommunstyrelsen

Forts § 46
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Karin Blomstrand (L)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Pia Hässlebräcke (S)
Rolf Jacobsson (KD)
Resultat

Ja
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x

3

x
x
x
x
x
7

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Dnr: KS 2019-000155

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Svar på motion om att upphäva beslut att inköpa
Fairtrade-produkter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och upphäver sitt beslut den 28
november 2013, § 104, om att Munkedals kommun ska bli en diplomerad Fairtradekommun.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2013, § 104, att bifalla en motion
om att Munkedals kommun ska bli Fairtrade-kommun. Beslutet innebär bland annat
kommunen ska söka Fairtrade-diplomering och verka för etisk konsumtion i såväl
den egna verksamheten som hos kommuninvånarna. Motionens intentioner om att
bli diplomerad Fairtrade-kommun aldrig genomförts. Det kan också konstateras att
det finns Fler verktyg för rättvis och etisk handel än Fairtrade, bland annat ILO,
WFTO och ISO-standard.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förslaget innebär i sak ingen ekonomisk förändring eftersom Fairtrade-konceptet
aldrig genomförts fullt ut. De Fairtrade-produkter som i dag köps in föreslås fortsatt
upphandlas.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommunens upphandlare
Kostchefen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2020-02-19

Dnr: KS 2019-155

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

PM – Motion om att upphäva beslut om
Fairtrade City-diplomering
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2013, § 104, att bifalla en motion
om att Munkedal ska bli en Fairtrade-kommun. Beslutet innebär bland att
kommunen ska söka Fairtrade City-diplomering som ett medel för etisk konsumtion
i såväl den egna verksamheten som hos kommunens invånare. Faitrade-konceptets
vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i utvecklingsländer
har möjlighet att skapa en trygg och hållbar tillvaro.
Kommunfullmäktiges beslut innebär konkret att






kommunen ska erbjuda så många Fairtrade- eller motsvarande produkter
som möjligt inom ramen för kommunens avtal
kommunen ska se över hur ytterligare steg kan tas för att agera som en
etisk konsument i alla inköp
kommunhuset ska konsumera Fairtrade-produkter eller motsvarande
kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen
kommunen ska upprätta en tät kontakt med Fairtrades styrgrupp för att
tillsammans möjliggöra att samtliga kriterier för Fairtrade-kommun uppfylls

Moderaterna i Munkedal har den 24 juni 2019 inkommit med en motion om att
upphäva beslutet att inköpa Fairtrade med invånarnas pengar.
Nuläge
Det kan konstateras att den ursprungliga motionens intentioner aldrig har
genomförts fullt ut. Visserligen finns Fairtrade-produkter med i upphandlingar om
främst livsmedel, men konceptet att gå mot en Fairtrade City-diplomering har inte
verkställts. Det är oklart varför så inte skett. Möjligen kan det hänga samman med
att det finns motstridiga krav i att upphandla etiskt, men också kostnadseffektivt.
Idag fungerar det så att Munkedals kommun genomför upphandling tillsammans
med sju andra kommuner i närområdet. De flesta av de samverkande kommunerna
har som krav att Fairtrade är med i upphandlingsunderlaget. Kravet bedöms inte
försvåra upphandlingarna och det finns idag en fungerande marknad för konceptet.
Marknaden berör dock ett relativt smalt segment av varor, exempelvis te, kaffe,
socker och choklad. Idag utgörs ca 3.5% av inköpen av Fairtrade-produkter.
Varorna håller god kvalitet och det finns kontroll att de uppfyller certifieringen.

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

Bedömning
Enligt 4 kap 3 § Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör upphandlande
myndighet beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid upphandling. Enligt 17 kap
4 § ska särskilda arbetsrättsliga krav ställas när så är behövligt.
Det kan konstateras att Fairtrade-certifiering av produkter är ett av flera verktyg
för att möjliggöra rättvisa villkor.
International Labour Organization (ILO) har som syfte att främja social
rättvisa, humana arbetsvillkor samt verka mot barnarbete och människohandel. ILO
är ett FN-organ.
Rättvis handel är ett internationellt handelssamarbete för global utveckling och
fattigdomsbekämpning bl a i samband med offentlig upphandling. Definitionerna
har erkänts av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.
World Fair Trade Organization (WFTO) är ytterligare en märkning för rättvis
handel. WFTO garanterar produktmärkning för organisationer i handelskedjan, t ex
producenter, importörer eller återförsäljare.
Svenska Institutet för standarder (SIS) är en del av ISO som arbetar för att
skapa internationella standarder. SIS har tagit fram ISO 20400:2017 som är en
standard för hållbar upphandling. SIS beskriver upphandling som ett kraftfullt
instrument för att bidra till en hållbar utveckling och för att uppnå FNs globala mål
för hållbar utveckling. Det kan bl a uppnås genom att inkludera hållbara
leverantörskedjor vid upphandling.
Mot bakgrund av att motionen aldrig verkställt på det sätt som var avsikten,
föreslås att beslutet om att kommunen ska söka Fairtrade-City-diplomering
upphävs. Om det önskas kan kommunen som alternativ undersöka och eventuellt
tillämpa någon av de andra tillvägagångssätten. Det bör i så fall få bäst effekt om
det görs tillsammans med samverkande kommuner.
Eftersom kommunen enligt LOU bör beakta miljö- respektive sociala hänsyn vid
upphandling bör nuvarande tillvägagångssätt vid produktval tills vidare fortsätta att
tillämpas.

www.munkedal.se • Telefon växel 0524-180 00 • E-post kommun@munkedal.se • Bankgiro 549-6260
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§ 45

Dnr 2019-000037

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om
installation av containertankstation för bensin & diesel
och tillhörande snabbladdningsstation för elfordon vid
brandstationen i Munkedal
Sammanfattning av ärendet
Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet de gröna, föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att sätta upp en containertank för bensin och diesel
vid brandstationen samt en snabbladdningsstation.
Förvaltningen har inlett arbetet med att förse kommunala arbetsplatser
med laddningsmöjligheter för kommunala tjänstebilar. Under 2020
planeras utbyggnad för hemtjänsten i Dingle och Hedekas samt Forums
bilar. Kommunen har inga planer på att erbjuda privata fordon
laddningsmöjlighet. Det är en fråga för marknaden.
Frågan om containertankstation vid brandstationen (alt. annan plats) för
kommunala tjänstebilar bör utredas. Det kan finnas möjlighet att minska
de kommunala kostnaderna för fordonsparken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP).
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning om
containertankstation.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning om
containertankstation.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP)
gällande containertankstation och
snabbladdningsstation
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen avseende utredning on containertankstation.
Kommunfullmäktige avslår motionen avseende snabbladdningsstation

Sammanfattning
Hans-Joachim Isenheim, Miljöpartiet de gröna, föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att sätta upp en containertank för bensin och diesel vid brandstationen samt en
snabbladdningsstation.
Förvaltningen har inlett arbetet med att förse kommunala arbetsplatser med
laddningsmöjligheter för kommunala tjänstebilar. Under 2020 planeras utbyggnad för
hemtjänsten i Dingle och Hedekas samt Forums bilar. Kommunen har inga planer på
att erbjuda privata fordon laddningsmöjlighet. Det är en fråga för marknaden.
Frågan om containertankstation vid brandstationen (alt. annan plats) för kommunala
tjänstebilar bör utredas. Det kan finnas möjlighet att minska de kommunala
kostnaderna för fordonsparken.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna bör ingå i utredningen
Miljö
Förutsättningarna att minska miljöbelastningen kommer att utredas
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Motionären
SBF, Ekonomiavdelningen

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

2020-05-11

Kommunstyrelsen

§ 75

Dnr 2019-000081

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-11

Kultur- och Fritidsnämnden

§ 22

Dnr 2019-000038

Svar på motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om
handikappbadplatser i Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Karin Blomstrand (L) föreslår i en motion
Att kommunfullmäktige ger Kultur och Fritidsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheter och kostnader för att få till stånd
handikappbadplatser, minst en som uppfyller ovan ställda kriterier
Att Kultur och Fritidsnämnden arbetar med en tydlig tidsplan så att minst
en handikappbadplats är klar till sommaren 2020.
Handikappbadplats finns på Gårvik (när inte vädret förstör ramp mm).
Handikapptoalett finns i Saltkällan.
Möjligheten att anordna ramp etc och toalett på samma badplats bör
utredas.
Eventuella kostnader för anläggande/drift ska redovisas.
I detta motionssvar har Kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat eftersom de kommunala
badplatserna hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-07
Motion från Karin Blomstrand (L)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att anordna handikappbadplats och -toalett på badplatser i
Munkedal.
Yrkanden
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-11

Kultur- och Fritidsnämnden

Forts § 22
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att anordna handikappbadplats och -toalett på badplatser i
Munkedal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

Munkedal 20190404

Motion om handikappbadplatser i Munkedals kommun

Idag finns det fyra badplatser angivna på kommunens hemsida; Kolstorpevattnet i Hällevadsholm,
Sannesjön i Hedekas samt Gårvik och Saltkällan.
I tillgänglighetsdatabasen finns dessutom Lersjön och Kärnsjön angivna, men inte Kolstorpevattnet.
För att göra Munkedals kommun ännu mer tillgänglig kommer Tillgänglighetsdatabasen nu att
uppdateras och vi anser då att det är viktigt att vi har två badplatser som är fullt utbyggda som
handikappbad. Som det är nu har Saltkällan en handikapptoa, men handikapprampen finns i Gårvik,
vilket gör det lite problematiskt, rent praktiskt.
För att göra tillgängligheten optimal, kan det vara bra att det finns möjlighet att kunna bada i både
sött som salt vatten.
Vårt förslag är att göra Saltkällans badplats och Kolstorpevattnets badplats handikappanpassade,
med toalett, ramp ner i vattnet, hårdgjord yta mellan parkering och vattenbryn/ramp samt eventuell
omklädningsmöjlighet.
Förslag till beslut;
Att kommunfullmäktige ger Kultur och Fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheter och
kostnader för att få till stånd handikappbadplatser, minst en som uppfyller ovan ställda kriterier
Att Kultur och Fritidsnämnden arbetar med en tydlig tidsplan så att minst en handikappbadplats är
klar till sommaren 2020.
Ur ett barnperspektiv är detta enbart positivt, då det gynnar alla.

För Liberalerna i Munkedal

Karin Blomstrand
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Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2020-000066

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

Utdragsbestyrkande

1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9
2020-04-24

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 37

Dnr: SBN 2020–46

Motion Bygglovshantering
Rolf Berg (S) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
ta fram ett förslag som innebär att avgiften för bygglov reduceras samt att om
möjligt förenkla bygglovshanteringen.
Kommunen har över tid genomfört förenklingar inom bygglovsområdet. Ett exempel
är bygglovsbefrielse för tillbyggnad upp till 50 m2 för fastigheter utanför områden
med sammanhållen bebyggelse. Andra exempel är beslut i Byggnadsnämnden om
att generellt tillåta större komplementbyggnader än vad detaljplanen för området
tillåter.
Att sänka avgiften för endast fastigheter på ”landsbygden” är sannolikt inte möjligt.
Att sänka taxan för alla är möjligt men förutsätter ökat kommunbidrag. Det kan
finnas andra sätt att inom ramen för lagstiftningen förenkla hanteringen av bygglov
mm så därför bör översynen fortsätta.
Motionen bör bifallas och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda
frågorna.
Beredning
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef, enhetschef
Motion avseende bygglovshantering, Rolf Berg, 2020-02-10
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt
Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheten att reducera avgifter för
bygglov samt att förenkla bygglovsprocessen
Expedieras
SBF
KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-03-25
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr:KS 2020-66

TJÄNSTESKRIVELSE

Motion - Bygglovshantering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att
utreda möjligheten att reducera avgifter för bygglov samt att förenkla
bygglovsprocessen

Sammanfattning
Rolf Berg (S) föreslår i en motion att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta
fram ett förslag som innebär att avgiften för bygglov reduceras samt att om möjligt
förenkla bygglovshanteringen.
Kommunen har över tid genomfört förenklingar inom bygglovsområdet. Ett exempel
är bygglovsbefrielse för tillbyggnad upp till 50 m2 för fastigheter utanför områden
med sammanhållen bebyggelse. Andra exempel är beslut i Byggnadsnämnden om att
generellt tillåta större komplementbyggnader än vad detaljplanen för området
tillåter.
Att sänka avgiften för endast fastigheter på ”landsbygden” är sannolikt inte möjligt.
Att sänka taxan för alla är möjligt men förutsätter ökat kommunbidrag. Det kan
finnas andra sätt att inom ramen för lagstiftningen förenkla hanteringen av bygglov
mm så därför bör översynen fortsätta.
Motionen bör bifallas och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda
frågorna.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utreds senare
Miljö
Ingen påverkan
Barnkonventionen
Sannolikt ingen effekt
Inga ytterligare konsekvenser
Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef

Henrik Gustafsson
Enhetschef

Beslutet expedieras till:
Rolf Berg
SBN
www.munkedal.se • Telefon växel 0524-180 00 • E-post kommun@munkedal.se • Bankgiro 549-6260
455 80 MUNKEDAL • Besöksadress Centrumtorget 5 • Organisationsnummer 212000-1330

Motion avseende bygglovshantering
Att bo och verka på Sveriges landsbygd betyder ofta att såväl enskilda som företag lever
under villkor som försvårar tillvaron. En del är självvalt och utgör landsbygdens naturliga
förutsättningar. När det gäller regelverk, avgifter och andra styrande villkor är det däremot
möjligt att förändra så att tillvaron underlättas. Under lång tid har Munkedals kommun haft
ambitionen att genomföra förändringar som underlättar för kommuninvånarna. Utbildningen
”Förenkla helt enkelt” är exempel på detta, en utbildning som såväl politiker som tjänstemän
deltagit i.
Under åren har det genomförts förenklingsåtgärder men det återstår mycket. Ett område som
behöver belysas är bygglovshanteringen för enfamiljsbostäder. Det handlar ofta att bygga ett
nytt hus på en jordbruksfastighet. En ny generation har förvärvat gården och vill bo i ett
ändamålsenligt och energisnålt nytt hus. Dagens bygglovshantering upplevs både dyr och
onödigt omständlig.
Jag föreslår därför att:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag ta fram ett förslag som innebär att avgiften för
bygglov reduceras samt att om möjligt förenkla bygglovshanteringen.

För Socialdemokraterna i Munkedal
Rolf Berg
Hedekas 2020-02-10

1
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Kommunstyrelsen

§ 100

Dnr 2019-000246

Svar på motion från Göran Nyberg (L) om att
Lysekilsbanan bör utredas i samband med satsning på
Bohusbanan
Sammanfattning av ärendet
Göran Nyberg (L) har inkommit med en motion om att Munkedals
kommun stöder Lysekils kommun om att en utredning om
Lysekilsbanans framtid görs i samband med upprustning och
modernisering av Bohusbanan.
Lysekils kommun har beslutat att man i samband med deltagandet i en
upprustning av Bohusbanan med dubbelspår ska verka för en utredning
om att åter trafikera Lysekilsbanan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion från Göran Nyberg (L)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-03-11

1(1)

Dnr: KS 2019-000246

Handläggare:
Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa avdelningen

Svar på motion om utredning av Lysekilsbanan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning
Göran Nyberg (L) har inkommit med en motion om att Munkedals kommun stöder
Lysekils kommun om att en utredning om Lysekilsbanans framtid görs i samband
med upprustning och modernisering av Bohusbanan.
Lysekils kommun har beslutat att man i samband med deltagandet i en upprustning
av Bohusbanan med dubbelspår ska verka för en utredning om att åter trafikera
Lysekilsbanan.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Förslaget bedöms inte innebära någon kostnad för Munkedals kommun.
Miljö
Trafik som inte är beroende av fossila bränslen har en liten belastningsgrad på
miljön

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Lysekils kommun

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

MOTION

Till
Munkedals kommunfullmäktige

Lysekilsbanan bör utredas i samband med satsning på Bohusbanan
Lyskekils kommunstyrelse har beslutat att kommunen, i samband med deltagandet i arbetet för en
upprustad Bohusbana med dubbelspår till Uddevalla, skall verka för att man i det sammanhanget
också utreder om detta också ger en ny öppning till att återinföra trafikering på Lysekilsbanan.
Lysekilsbanan har av Trafikverket tagits ur bruk och om inte någon vilja till trafikering från SJ eller
Västtrafik eller annan intressent så kommer den definitivt att läggas ned. Liberalerna i Munkedal
menar att den spårbundna trafiken är en viktigt del i strategin för att minska de skadliga
klimatutsläppen och att det även skulle kunna inbegripa återupptagen trafik på Lysekilsbanan.
En upprustad Lysekilsbana skulle kunna bli en bekväm, snabb och trafiksäker pendlingsled kopplad
till Bohusbanan och för vidare färd till Uddevalla, Tvåstad och Göteborg. Det skulle också stärka
Munkedals ställning som en nod för norra Bohuslän i denna trafik.
Liberalerna i Munkedal vill därför att Munkedals kommun i deltagandet i samarbetet för en
upprustad Bohusbana stöder Lysekils kommun i kravet på en utredning om Lysekilsbanans framtid i
samband med en upprustad och moderniserad Bohusbana.
Motionen är i överensstämmelse med barnkonventionen artikel 15 genom att stärka möjligheten för
säkra transporter, bland annat till gymnasieskolan.
För Liberalerna i Munkedals kommun
Göran Nyberg
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Kommunstyrelsen

§ 123

Dnr 2018-000105

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om
IOP (idéburet offentlig partnerskap)
Sammanfattning av ärendet
Hans-Joachim Isenheim har till Kommunfullmäktige 2018-03-01, lagt
fram en motion om att teckna avtal genom Idéburet Offentligt
Partnerskap med ”Vägen ut, Branneby”. I samband med omorganisation
2019-01-01 fördes motionen över till Kultur- och fritidsnämnden.
Munkedals kommun saknar idag generella riktlinjer kring avtal genom
Idéburet Offentligt Partnerskap. Då detta saknas bör avtal ej tecknas
Beslutsunderlag
Beslut KFN 2020-05-13, § 32.
Motion Hans-Joachim Isenheim (MP)
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med "Vägen ut,
Branneby".
Yrkanden
Göran Nyberg (L): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsnämndens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut,
Branneby”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-13

Kultur- och Fritidsnämnden

§ 32

Dnr 2019-000012

Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om IOP
(idéburet offentlig partnerskap)
Sammanfattning av ärendet
Hans-Joachim Isenheim har till Kommunfullmäktige 2018-03-01, lagt
fram en motion om att teckna avtal genom Idéburet Offentligt
Partnerskap med ”Vägen ut, Branneby”. I samband med omorganisation
2019-01-01 fördes motionen över till Kultur- och fritidsnämnden.
Munkedals kommun saknar idag generella riktlinjer kring avtal genom
Idéburet Offentligt Partnerskap. Då detta saknas bör avtal ej tecknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-19
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med "Vägen ut,
Branneby".
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår Hans-Joachim Isenheims (MP) motion, om att
teckna ett avtal genom Idéburet Offentligt Partnerskap med ”Vägen ut,
Branneby”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 124

Dnr 2017-000426

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och Fritidsnämnden

§ 33

Dnr 2019-000013

Motion från Karin Blomstrand (L) om att stärka de
ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige gav Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
besvara motion från Karin Blomstrand (L). I motionen föreslås att en
utredning genomförs om förutsättningarna för Munkedals kommun att
införa en lokal överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap.
På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala
området och inom integrationsområdet - mellan regering, Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer.
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det
sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på likvärdiga
villkor med andra aktörer verksamma på området.
En utredning har gjorts av Wivi-Anne Wiedemann, anställd som
verksamhetsutvecklare på Välfärdsenheten. Utredningen är ett material
som lägger god grund till hur Munkedals kommun kan skapa en lokal
överenskommelse inom Idéburet Offentligt Partnerskap.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-19
Utredning/utkast av riktlinjer angående idéburet offentligt partnerskap
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Yrkanden
Lars-Göran Sunesson (C): Tillägg att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa riktlinjer gällande IOP.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med
Lars-Göran Sunessons (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget med tilläggsyrkandet.
Kultur- och Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att färdigställa
riktlinjer gällande idéburet offentligt partnerskap.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MOTION TILL MUNKEDALS KOMMUNFULLMÄKTIGE

Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet
Alla ideella organisationer och föreningar som ställer upp där det offentliga samhället slutar är en
viktig resurs som måste tas till vara och inte glömmas bort. En siffra som nämns i sammanhanget är
att det ideella arbetet i Sverige motsvaras av cirka 300 000 heltidstjänster. Ideella organisationer
benämns också som idéburna organisationer eller civila samhället. Eftersom benämningen centralt är
idéburna organisationer används denna benämning i fortsättningen.
På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala området och inom
integrationsområdet - mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna
organisationer.
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas roll inom det sociala området och möjliggöra
för dessa att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.
Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och deras
etablering i samhället. De idéburna organisationerna är en kraft för demokratisk förankring och
vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens förnyelse. Ett gott samspel mellan
offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling.
På lokal nivå har flera kommuner ställt sig bakom och infört överenskommelserna. Eftersom den
inom det sociala området kom först är det också där man hittills kommit längst.
Information kring överenskommelsen finns bland annat på denna länk http://overenskommelsen.se
I Munkedal finns många idéburna organisationer; dels sådana som återfinns på riksplan men även
många lokala föreningar. Alla dessa gör idag ett stort arbete, både inom det sociala området och
inom integrationsområdet, och med hjälp av de överenskommelser som motionen hänvisar till kan
det arbetet bli än mer strukturerat och genomtänkt. Genom att de olika aktörerna känner till
varandra och sina olika roller kan det ideella arbetet verkligen få den uppskattning det förtjänar!
Tanken är inte att de idéburna organisationerna ska ersätta det offentligas uppgift men de kan på
olika sätt vara ett komplement i välfärdsarbetet.
Vi föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige:
utreder förutsättningarna för att Munkedal inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den
centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala
området och integrationsområdet.
Karin Blomstrand, Liberalerna i Munkedal
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Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2019-000255

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22

Barn- och utbildningsnämnden

§ 28

Dnr 2019-000293

Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet Belys HBTQ-frågorna i skolorna
Sammanfattning av ärendet
Motionären Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på att Munkedals kommun
genomför en särskild utbildnings- och informationsinsats i HBTQ-frågor
till personal i kommunens skolor.
Skolverket har förutom det som står i läroplanen en mängd dokument
som beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med
sexualitet, genus och relationer i grund- och gymnasieskolan. Här finns
både webbutbildningar och stödmaterial för grund-, gymnasie- och
särskolan. Materialen visar hur personalen kan möta både läroplanens
krav och möjligheter. Materialet ska bidra till att utveckla en
undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och
reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska,
samhälls- och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga
perspektiv. Stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till
rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna
förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet.
Skolan Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utöver det redan
pågående arbetet att inkorporera insatsen som motionen avser i den av
Barn och utbildningsnämndens antagna strategiska plan för höjd
måluppfyllelse. Planen innehåller bland annat de utbildningsinsatser som
ska genomföras för personalen på skolorna under en femårsperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-04
Stödmaterial från skolverket i sex och samlevnad
Motion från Lars-Göran Sunesson (C)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2020-000113

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum

2020-05-20
§ 33

Dnr VFN 2020–15

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november.
Planeringen var att välfärdsnämnden i sitt möte 2020-03-19 skulle behandlat
ärendet så redovisningen kunde överlämnas till kommunfullmäktiges möte i
april. Då välfärdsnämndens möte ställdes in på grund av covid19, har
redovisningen inte kunnat inlämnats tid till kommunfullmäktige.
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt
av välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse och redovisning 2020-04-30
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef
Nämndsekreterare VFN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692

2020-04-13
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2020-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej
beretts färdigt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av medborgarförslag
och motioner som ej beretts färdigt.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
november.

Planeringen var att välfärdsnämnden i sitt möte 2020-03-19 skulle behandlat
ärendet så redovisningen kunde överlämnas till kommunfullmäktiges möte i april.
Då välfärdsnämndens möte ställdes in på grund av covid19, har redovisningen inte
kunnat inlämnats tid till kommunfullmäktige.
Begärd redovisning över motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av
välfärdsnämnden är upprättad i bilaga.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef
Nämndsekreterare VFN

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

bilaga

Välfärdsnämnden 2020-03-06

Pågående motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt av välfärdsnämnden
Motioner:
Dnr VFN

Anmäldes

Från

VFN 2020-63

KF 2020-02-24
exp. 2020-02-27 Motion från Fredrik Olsson (KD)

Medborgarförslag:
Välfärdsnämnden har inga obehandlade medborgarförslag.

Beskrivning

Kommentar

Sociala aktiviteter på recept

Behandlas senast i VFN 2020-05-20
på grund av förkortad behandlingstid med 6 mån.
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Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2020-000178

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22

Barn- och utbildningsnämnden

§ 29

Dnr 2020-000006

Redovisning av pågående medborgarförslag och
motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och
utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29-30 ska
kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige
redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt.
Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-02
Redovisning av motioner som ej beretts färdigt
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens
redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-03-02
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Dnr: BOUN 2020-000006

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Redovisning av pågående medborgarförslag och
motioner som ej beretts färdigt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning av
medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29-30 ska kommunstyrelsen och
nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag och
motioner som inte har beretts färdigt.
Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Motioner som ej beretts färdigt
Diarienummer Ankomstdatum Namn

Ärendebeskrivning

Kommentar

2019-000123 2019-03-12

Christoffer Wallin

Motion om att samtliga tätorter ska få behålla sina skolor

Anmäldes till
KF 2019-02-25

2019-000293 2019-12-02

Lars-Göran Sunesson

Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet - Belys HBTQ-frågorna i
skolorna

Anmäldes till
KF 2019-11-25
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Kommunstyrelsen

§ 116

Dnr 2020-000186

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida
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Dnr: KS 2020-000186

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2020 för Liberalerna samt
godkännande av redovisning för kommunalt partistöd
2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Liberalerna i Munkedals redovisning för
kommunalt partistöd 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Liberalerna i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr)
Totalt: 35 475 kr

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.
Liberalerna inkom 2020-05-15 med redovisning för kommunalt partistöd.
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt
utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.

Inga ytterligare konsekvenser.
Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Liberalerna i Munkedal
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2020-186
Slutarkiv för KS 2019-40
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Kassör:
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Liberalerna Munkedal
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Resultatrapport
Räkenskapsårets början; 19-01-01
Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Preliminär

Utskrivet:

20-01-09

Senaste vernr:

16

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Övriga rörelseintäkter
3911
Partistöd
3989
Medlemsavgiftert
S:a Övriga rörelseintäkter

34 875,00
637,00
35512,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

35512,00

Bruttovinst

35512,00

Rörelsens kostnader

1

Övriga externa kostnader
5 910
Annonsering
6450
Möteskostnader
6490
Övr förvaltningskostnader
6982
Föreningsavg ej avdr gill
S: a Övriga externa kostnader

-4
-8
-6
-6
-26

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-26 763,00

920,00
600,00
268,00
975,00
763,00

Rörelseresultat före avskrivningar

8 749,00

Rörelseresultat efter avskrivningar

8 749,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

8 749,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

8 749,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

8 749,00

Resultat före skatt

8 749,00

Beräknat resultat

8 749,00

J
J
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 117

Dnr 2020-000208

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-03

1(1)

Dnr: KS 2020-000208

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2020 för Vänsterpartiet samt
godkännande av redovisning för kommunalt partistöd
2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals redovisning för
kommunalt partistöd 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Vänsterpartiet i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 2 x 11 825 kr (23 650 kr)
Totalt: 35 475 kr.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.
Vänsterpartiet inkom 2020-06-03 med redovisning för kommunalt partistöd.
Redovisningen anger hur partistödet använts.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Vänsterpartiet i Munkedal
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2020-208
Slutarkiv för KS 2019-58

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Juridisk person*

Organisationsnummer:

Vänsterpartiet i Munkedal

854600-9765

Adress:

Postadress:

C/O Ove Göransson

Odenvägen 28

Telefon:

45530 Munkedal

Bankkonto eller BG/PG:

0761133997

400-2069

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd:

34875

kr

Ordförande:

Redovisningen avser år:

2019

Kassör:

Bjarne Fivelsdal

Ove Göransson

Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari – 31 december)
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats:

Hyror Möteslokaler
trycksaker
Hemsidan
Annonser möten
Föreläsning kommunal politik
Kostnader medlemsmöten

3250:1800:1000:900:1250:1600:-

summa 9800:-

Resterande summa 25075:-sparas
för att förstärka kassan vid kommande valrörelse

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun
Intygas av
Namnförtydligande

Ove Göransson
Datum

20200602

Ort

Munkedal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 118

Dnr 2020-000210

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-06-04

1(1)

Dnr: KS 2020-000210

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2020 för Munkedals
arbetarkommun samt godkännande av redovisning
för kommunalt partistöd 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Munkedals arbetarkommuns redovisning
för kommunalt partistöd 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Munkedals
arbetarkommun enligt följande:
Grundstöd: 11 825 kr
Mandatstöd: 8 x 11 825 kr (94 600 kr)
Totalt: 106 425 kr

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Partistödet består av ett grundstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr.
Munkedals arbetarkommun inkom 2020-06-03 med redovisning för kommunalt
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.

Inga ytterligare konsekvenser.
Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Munkedals arbetarkommun
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2020-210
Slutarkiv för KS 2019-52

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Juridisk person*
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Redovisningen avser år:

2019

Redovisning av lokalt partistöd (Redovisningsperiod 1 januari - 31 december)
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats:

2.,019 ' --\~
--~

f1edl~crwj~ h,(ke.,,~ \J<r-r\c. u.. b lb t: Mof-e.,,svubo.<Mk Stwku"~Y\.- .lt%b~ -

I VliuvWlö--~ 1LlbLt..:J,t
~~ OA1
la kv.-\ uv'
Ov~l C6-.

w~ ~:-

2}1 l')O-: -

qooo~ -

R~fJe~k ~\ ~
Vcd fa V\J ~

a.AJ'S~

~--r

Granskningsintyg
Härmed int

as att

artiet har föltt ändamålet för Re ler för kommunalt

Intygat}v

-1~ ,

·

artistöd i Munkedals kommun
Namnförtydligande

l-e;

l!wlss

<r7,,

Ort

~OD6M
Skickas till: Munkedals kommun, Kommunledningskontoret, 45580 Munkedal

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 10 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 126

Dnr 2018-000442

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

Forts. § 126
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner barn och utbildningsförvaltningens
redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer
tidseffektivt sätt med tillägg att:
Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av
Coronaviruset verkligen behövs göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22

Barn- och utbildningsnämnden

§ 30

Dnr 2020-000058

Uppdrag från Kommunfullmäktige att titta på hur
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer
tidseffektivt sätt än idag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11- 25 att barn- och
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I
samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av
kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning.
Barn och utbildningsförvaltningen har genomlyst de dokumentationskrav
som finns samt vilka åtgärder som gjorts eller planeras att införas för att
förenkla och effektivisera.
Generellt ska digitala system förenkla och tidsoptimera vardagen för
medarbetaren.
Införande av en gemensam skolportal kommer att underlätta för
användarna.
När Ciceron är implementerat fullt ut kommer det att förenkla och korta
ner arbetstiden avsevärt för nämndsekreterare och registrator.
Digital signering och digitalt närvarosystem är andra exempel på hur
handläggningstider kan förkortas.
Fortbildning i hur systemen används är en investering som krävs för att
få ut full effekt.
Skolverket har identifierat sex områden som andra funktioner kan
hantera än legitimerade lärare. Lärare får mer tid till undervisning och
skolutveckling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-03
Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Barn och Utbildningsförvaltningens
redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer
tidseffektivt sätt.
Yrkanden
Olle Olsson (KD): Tilläggsyrkande att förvaltningen ska ifrågasätta om
det som lagts åt sidan på grund av Coronaviruset verkligen behövs
göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22

Barn- och utbildningsnämnden

Forts § 30
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med
Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget med tilläggsyrkandet.
Barn- och utbildningsnämndens förslag beslut
Kommunfullmäktige godkänner Barn och Utbildningsförvaltningens
redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer
tidseffektivt sätt med tillägg att:
Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av
Coronaviruset verkligen behövs göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kommunfullmäktige

§ 132

Dnr 2018-000442

Kommunens Mål och resursplan (MRP), budget 2020 plan 20212022
Sammanfattning av ärendet
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 500 invånare.
 Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och
bidrag.
 Investeringsmål är att självfinansieringsgrad av reinvesteringar
ska minst uppgå 74 %. Det långsiktiga målet är att
egenfinansiera kommunens reinvesteringar.
 Under 2020 ska överskott och intäkter av engångskaraktär
användas till att amortera på låneskulden.
Utdebitering
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2019. Inför budget 2019
beslutades den vara oförändrad.
Skatter och bidrag
Ökningen av skatteintäkterna år 2020 förbättras då invånarantalet
budgeterats upp till 10 500 invånare (ökning +50 invånare, 2,8 mnkr).
Skatteprognosen för maj visade även en förbättring då skatter och
inkomstutjämningen samt LSS utjämningens prognos var mer positiv än
försämringen på kostnadsutjämning med 2,0 mnkr. Under 2020 ökar
intäkterna med totalt 18,9 mnkr (2,8 %).
Budgeterat resultat 2 %
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella
bidrag för budgetåren 2020. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2021-2022 kommer inte
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag med
nuvarande ekonomiska förutsättningar.
Centrala avsättningar/prioriteringar
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej
ut utan detta får nämnderna ta hänsyn till. Avsättning görs även till
volymbuffeten för fler invånare.
Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 1,9 mnkr år 2020. Då
statsbidraget enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021
kommer det krävas ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges
förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr då posten kommer avvecklas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kommunfullmäktige

Forts § 132
Budgetramar till nämnderna
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år
2020 i balans.
Nämnderna får en utökad ram med 8,7 mnkr. Förstärkningen främst
kopplat till volymförändringar inom barn -och utbildning samt
äldreomsorg. Totalt är 642,1 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl.
löneökningar och kompensation för kapitalkostnader som kompenseras
när förhandling och aktivering sker.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-10 §91 enligt budgetförslaget med
följande ändringar för budget 2020 (förändringarna är inarbetade i
budgethandlingen):
Barn och Utbildning tillförs 3 miljoner kronor för att bekosta en fortsatt
Hedekassatsning, till simundervisning samt till undervisning för elever
med särskilda behov.
Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon kr till underhåll av
kommunens fastigheter.
Kultur och fritidsnämnden tillförs 1 miljon till fritidsgårdssatsning i
Svarteborg o Sörbygden.
Ovanstående utökningar finansieras genom en kommunövergripande
prövning av alla återbesättningar av tjänster vid personalomsättning.
Förslaget på neddragning redovisades för kommunstyrelsen i oktober
2019. Totalt minskas budgetramarna för nämnderna med 6 Mnkr enligt
följande fördelning:
VFN – 2,3 Mnkr, BUN -1,9 Mnkr, KoF -0,8 Mnkr, SBN -0,6 Mnkr, KS -0,4
Dessa minskningarna är inte inarbetade i budgethandlingen (MRP) utan
görs efter budgetbeslutet i kommunfullmäktige.
Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2020 begär tilläggsanslag
utökad ram om 2,4 mnkr.
0,7 mnkr inrätta en ny tjänst som planhandläggare
0,1 mnkr för drift av offentliga toaletter enligt KF-beslut
1,6 mnkr förbättra underhåll av kommunala fastigheter
2,4 mnkr totalt utökning
Begäran av tilläggsanslag på 2,4 mnkr föreslås att avslås, då nämnden
tillförs 1,0 mnkr för fastighetsunderhåll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kommunfullmäktige

Forts § 132
Utvärdering tjänst inom försörjningsstöd IFO, Välfärdnämnden
Fortsatt tjänst inom försörjning IFO enligt beslut KS 2017-06-14 §88,
budget 2018. Under 2018 beslöts det att finansiera en tjänst inom IFO
från KS förfogandepost. Inför 2020 skulle en utvärdering och tjänsten
prövas om medlem skulle gå tillbaka till KS förfogande eller fortsätta
arbetet mot långvariga försörjningstagare. Välfärdsnämnden ser att
projektet har resulterat ut bra och begärt att få kvarhålla
tjänsten/budgeten inom IFO och att den blir permanent 0,550 mnkr.
Investeringar
Under september har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att
investeringsplanen ändras för att bättre stämma med aktuell
tidsplanering. Justeringen består av att flytta 8,5 mnkr i budget 2020 till
2021-2022 (91 mnkr sänks till 82,5 mnkr). Främst flyttas Hedekas
reinvestering samt nyinvestering år 2020 till 2021-2022 i väntan på att
Kungsmarksskolan färdigställs. Kungsmarksskolans reinvestering
tidigareläggs till att påbörjas 2020. I budget 2020 tillförs ett
investeringsprojekt som redan beslutats i KF 2018-06-27 som gäller
utbyggnad av infrastruktur med laddstolpar för eldrivna fordon.
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för
2020 uppgår till 82,5 mnkr. Av de 82,5 mnkr klassas 54,4 mnkr som
reinvestering. De största investeringsutgifterna i budget 2020 är
renovering av Hällevadsholms skola, nybyggnation av bollhall på
Kungsmarksskolan, påbörjande av projektering av skola 4–6
Kungsmarksområdet samt Påbörja Kungsmarksskolans renovering.
Under år 2020 kan 35,7 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat
och avskrivningar) av de planerade 54,4 mnkr. Detta innebär en
självfinansieringsgrad på 66 % och målet uppfylls inte under år 2020 på
74 %.
Målsättningar verksamhet
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.
Inriktningsmålen för planeringsperioden är:
 Alla ska vara anställningsbara
 Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån
behov
 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
Varje nämnd ska fram till september månad konkretisera
kommunfullmäktiges inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för
perioden 2020. MRP är nu kompletterad med nämndernas antagna
verksamhetsmål.
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Kommunfullmäktige

Forts § 132
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 162
Mål- och resursplan, budget 2020 plan 2021-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för
2020, med plan för 2021-2022 med nedan angivna ändringar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas
budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr
enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran
av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för
fastighetsunderhåll.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran
att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2020 till
98,5 mnkr efter att ha flyttat investering och reinvestering för Hedekas
skola till år 2020. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning
för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2
% till 11,17 mnkr år 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag
på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag
på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag
på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.
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Forts § 132
Yrkande
Jan Hognert (M), Pontus Reuterbratt (SD), Johnny Ernflykt (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Liza Kettil (S): Bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas förslag till budget 2020.
Olle Olsson (KD): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande med tilläggsyrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att, i syfte att resursoptimera, ska
förvaltningarna kritiskt granska respektive organisation för att identifiera
arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras.
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden och
välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan
uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta
arbete skall särskilt fokus läggas på analys av kraven och även
ifrågasätta dagens tillämpning.
Välfärdsnämnden skall kartlägga bakomliggande orsaker till den
omfattande sjukfrånvaron. Att sänka sjukfrånvaron är förutom viktigt för
nämndens ekonomiska utfall även av stor vikt för personalens
välbefinnande.
Redovisning av ovanstående uppdrag skall ske till Kommunfullmäktige
vid ordinarie möte i april 2020.
Karl-Anders Andersson (C), Lars-Göran Sunesson (C), Regina Johansson
(S), Per-Arne Brink (S): Bifall till Liza Kettils (S) yrkande.
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Olle Olssons (KD) yrkande.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till Olle Olssons yrkande samt med
tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla med Västra
Götalandsregionen om förändring av utbudspunkt för syn- och
hörselinstruktör eller samarbete om ovan nämnda.
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP)
tilläggsyrkande.
Ajournering begärs och verkställs.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Liza
Kettils (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Forts § 132
Omröstning
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Kommunstyrelsens förslag
Nej-röst: Liza Kettils (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röster: 18
Nej-röster: 16
Omröstningslista bifogas paragrafen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för
2020, med plan för 2021-2022 med nedan angivna ändringar
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna minskningar av nämndernas
budgetramar, för finansiering av KS förslag av utökningar, med 6 mnkr
enligt redovisning i denna tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens begäran
av tilläggsanslag på 2,4 mnkr avslås då nämnden tillförs 1,0 mnkr för
fastighetsunderhåll.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsnämndens begäran
att kvarhålla 0,550 mnkr för permanent tjänst inom försörjningsstöd.
Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 5,9 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2020 till
98,5 mnkr efter att ha flyttat investering och reinvestering för Hedekas
skola till år 2020. Samtliga investeringsprojekten redovisas i MRP.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning
för investeringar under 2020 på 55,0 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän budgetförslag inklusive överenskomna effektiviseringskrav på 2
% till 11,17 mnkr år 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag
på 1,765 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag
på 2,637 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag
på 2,655 mnkr i budget 2020 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och konsekvensbedömning av effektiviseringskrav på 2 %
Kommunfullmäktige beslutar att, i syfte att resursoptimera, ska
förvaltningarna kritiskt granska respektive organisation för att identifiera
arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras.
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden och
välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan
uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta
arbete skall särskilt fokus läggas på analys av kraven och även
ifrågasätta dagens tillämpning.
Välfärdsnämnden skall kartlägga bakomliggande orsaker till den
omfattande sjukfrånvaron. Att sänka sjukfrånvaron är förutom viktigt för
nämndens ekonomiska utfall även av stor vikt för personalens
välbefinnande.
Redovisning av ovanstående uppdrag skall ske till Kommunfullmäktige
vid ordinarie möte i april 2020.
Reservation
Liza Kettil (S) för gruppen till förmån för eget förslag.
Rolf Jacobsson (KD) för gruppen till förmån för eget förslag.
C-gruppen till förmån för eget förslag.
Expedieras
Kommundirektör
Förvaltningschefer
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunstyrelsen

§ 127

Dnr 2020-000106

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

2020-05-20
§ 29

Dnr VFN 2020–47

Uppdrag från kommunfullmäktige – utreda bakomliggande orsaker till
hög sjukfrånvaro
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132, i ärendet ”kommunens mål och
resursplan”, välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga bakomliggande faktorer till
den omfattande sjukfrånvaron.
Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den omfattande
sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de verksamhetssystem där
sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation till den OSA-enkät
(organisatorisk och social arbetsmiljöenkät) som anställda besvarar en gång per
år.
Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder en
komplex bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid, motsvarande
svängningar i hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av statistik eller forskning.
Trots det framhålls arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i perioder
av ökad sjukfrånvaro. Eftersom det rör sig om stora kostnader för arbetsgivaren
samt har inverkan på personalens välbefinnande så är det en angelägen fråga.
Arbetsgivaren behöver göra det som går för att sänka sjuktalen.
Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera håll för att sänka sjuktalen
samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt förfogande för att vända
trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid som norm, att utbilda chefer i sitt
ledarskap, lyfta fram de rutiner som finns för hur sjukfrånvaron hanteras, samt
att nyttja de resurser som finns att tillgå i form av HR-avdelning och
företagshälsovård.
Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklares tjänsteskrivelse 2020-03-05
Verksamhetsutvecklares utredning 2020-03-05
Välfärdsförvaltningens årsbokslut 2019-sjukstatistik
Förvaltningens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.

Yrkande
Sten-Ove Niklasson (S) Yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklare
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Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2020-47

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Wivi-Anne Wiedemann
Verksamhetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen

Uppdrag från kommunfullmäktige - Bakomliggande orsaker till
den omfattande sjukfrånvaron
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens återrapportering av
bakomliggande orsaker till den omfattande sjukfrånvaron.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav 2019-11-25 § 132 välfärdsnämnden i uppdrag att kartlägga
bakomliggande faktorer till den omfattande sjukfrånvaron i kommunens Mål och
resursplan 2019-11-25.
Välfärdsförvaltningen har sett över bakomliggande faktorer till den omfattande
sjukfrånvaron utifrån ett makroperspektiv och utifrån de verksamhetssystem där
sjukfrånvaron rapporteras och satt det i relation till den OSA-enkät (organisatorisk och
social arbetsmiljöenkät) som anställda besvarar en gång per år.
Med avstamp i den forskning som finns kring sjukfrånvaro så framträder en komplex
bild, sjukfrånvaron i Sverige svänger kraftigt över tid, motsvarande svängningar i
hälsa och arbetsmiljö går inte att utläsa av statistik eller forskning. Trots det framhålls
arbetsmiljön som den enskilt största förklaringen i perioder av ökad sjukfrånvaro.
Eftersom det rör sig om stora kostnader för arbetsgivaren samt har inverkan på
personalens välbefinnande så är det en angelägen fråga. Arbetsgivaren behöver göra
det som går för att sänka sjuktalen. Slutsatsen är att det krävs olika insatser från flera
håll för att sänka sjuktalen samt att vi bättre nyttjar de verktyg som står till vårt
förfogande för att vända trenden. Allt ifrån att börja arbetet med heltid som norm, att
utbilda chefer i sitt ledarskap, lyfta fram de rutiner som finns för hur sjukfrånvaron
hanteras, samt att nyttja de resurser som finns att tillgå i form av HR-avdelning och
företagshälsovård.

Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef
Kvalitetsutvecklare
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2020-03-05

Dnr: VFN 2020-47

Välfärdsnämndens förvaltning

Kartläggning av bakomliggande orsaker till den
omfattande sjukfrånvaron
Sammanfattning
Välfärdsnämnden har fått i uppdrag att kartlägga bakomliggande orsaker till den
omfattande sjukfrånvaron. Att göra en kartläggning av bakomliggande orsaker till
den höga sjukfrånvaron på mikronivå kräver att förvaltningen i samarbete med HR
går in på individnivå och analyserar vad som orsakat sjukfrånvaron, i vissa fall i
samarbete med företagshälsovården.
Förvaltningen kan presentera en kartläggning till bakomliggande orsaker till hög
sjukfrånvaro på en makronivå och analysera eventuella mönster utifrån den statistik
som finns i Hypergen och samköra detta med OSA-enkäten (Organisatorisk och social
arbetsmiljö) som besvaras av de anställda en gång per år.
Svaren som lämnas i OSA-enkäten indikerar ett visst samband mellan ledarskapet
och sjukfrånvaron. De enhetschefer som fått lägre poäng i sitt ledarskap av sina
arbetstagare är också de enheter där sjukfrånvaron är högst. Detta skulle kunna vara
en indikator som visar att resurser behövs sättas in när det gäller ledarskapet.
En åtgärd på förvaltningsnivå kan vara att se över de rutiner som enhetscheferna
ska följa vid sjukfrånvaro. I dagsläget är följsamheten till de rutiner som finns inte
kartlagd. Det kan vara en vinst att aktualisera och samtala kring rutinerna i syfte att
höja följsamheten till dem.
En annan åtgärd att synliggöra sjukfrånvaron och göra det till en prioriterad fråga i
enlighet med det arbetsmiljöpolicymål som fullmäktige antagit att sänka
sjukfrånvaron till 5 % år 2022. Detta går hand i hand med att införa heltid som norm.
Sammantaget så kan det vara flera mindre insatser på en bredare front som krävs
för att sänka sjuktalen.

Sjukfrånvaro
forskningen

ur

ett

nationellt

perspektiv

–

vad

säger

Forskningsläget sammanfattas i Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är
problemet? Utgiven av SKL 2017, liknande sammanställningar finns i bland annat i
Sjukskrivning – orsaker, konsekvenser och praxis utgiven av SBU – Statens
beredning för medicinsk utvärdering 2003 1.

1

https://www.medicine.gu.se/digitalAssets/1360/1360966_sjukskrivninghelarap.pdf
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Sjukfrånvaro är en väldigt komplex fråga ur en forskningssynvinkel. Det finns inga
enkla svar eller förklaringar till sjukfrånvaron. Problematiskt är att varje
forskningsfält, till exempel medicin, psykologi forskar utifrån ett individperspektiv
kopplat till en viss diagnos, medan sociologi eller liknande tittar på stora grupper som
till exempel kön, ålder, bransch. Rekommendationen från forskningsvärlden är att
anta ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det finns några större förklaringsmodeller till
sjukfrånvaro, men dessa är svåra att applicera på välfärdsförvaltningen i Munkedal
och om syftet är att ur ett arbetsgivarperspektiv sänka sjuktalen så är det svårt att
hitta åtgärder som arbetsgivare kan sätta in kopplade till dessa.
Nedan följer ett resonemang där forskningen kopplas till sjukfrånvaron inom
välfärdsförvaltningen i Munkedal.
SKR gör en sammanställning av samtlig sjukfrånvaro uppdelat per kommun och län
varje år. Enligt denna sammanställning så låg Munkedal 2018 till enligt följande 2
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Ur ett nationellt perspektiv så redovisade Munkedal något anmärkningsvärda siffror
som går emot den allmänna trenden för sjukfrånvaro. Kvinnorna i Munkedal har lägre
sjukfrånvaro än genomsnittet i Västra Götaland och Sverige medan män som
generellt har betydligt lägre sjukfrånvaro än kvinnor har högre sjukfrånvaro än både
snittet i Sverige och i Västra Götaland. Munkedal har också lägre sjukfrånvaro bland
äldre, men uppvisar högre sjukfrånvaro än Sverige i stort och Västra Götaland när
det kommer till yngre personer upp till 29 år.
Tittar man närmare på välfärdsförvaltningen, så hade förvaltningen den högsta
andelen sjukfrånvaro 2019 med en sjukfrånvaro på 9,98 procent. Detta är dock inget
unikt för Munkedal och Välfärdsförvaltningen, utan ett nationell och till och
2
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internationellt mönster. Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män generellt
sett och vård och omsorg är den bransch som har högst sjukfrånvaro av alla.
Sjukfrånvaron i kommunerna följer samma cykler som på arbetsmarknaden i stort,
vilket innebär att mönstret är det samma på hela arbetsmarknaden. När
sjukfrånvaron stiger så gör den det i samtliga branscher. Ungefär 40 procent av
kvinnorna på arbetsmarknaden arbetar i en kommun, ett landsting eller en region
vilket ger att 80 procent av de anställda i sektorerna är kvinnor 3. Att kvinnor lever
längre och samtidigt i högre grad är belastade av hälsoproblem har kallats en
hälsoparadox.
Det allmänna hälsoläget i Sverige varierar inte i cykler som sjukfrånvaron gör, utan
Sveriges befolkning är friskare än någonsin. Men trots att hälsan generellt utvecklats
positivt så visar undersökningar från SCB att andelen personer i Sverige som
upplever att de är tyngda av ängslan, oro, ångest och sömnproblem har ökat under
de senaste årtiondena. Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar bland både kvinnor och
män, i de flesta åldersgrupper, samt i alla utbildningsgrupper utom i gruppen med
eftergymnasial utbildning 4.
Särskilt bland kvinnor så har antalet sjukskrivningar på grund av
anpassningsstörningar och svår stress ökat markant med 500 procent, 25 000 fall
mellan 2010–2017. Särskilt de senaste årens utveckling av anpassningsstörningar
och svår stress är i högsta grad anmärkningsvärd – oavsett vad den beror på.
Motsvarande utveckling inom områdena hälsa, arbetsmiljö, arbetssjukdomar eller
arbetsorsakade besvär går inte att utläsa någonstans. Samtidigt har de pågående
sjukfallen med diagnosen ”Ryggvärk” minskat med nära 70 procent mellan åren 2005
och 2017. Från 19 500 fall till 5 800 fall 5.
Det faktum att sjukskrivningar går i cykler är ett svårförklarat fenomen, så är även
att psykiska diagnoser går i cykler. Det verkar vara ett mycket komplicerat samband
som knappast hänger ihop med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.
I debatten fokuseras ofta på ökande press och stress i det moderna, ständigt
uppkopplade, arbetslivet vilket gör att människor blir sjuka, eller att hög
arbetsbelastning och övertidsuttag gör att personalen går på knäna och tvingas
sjukskriva sig. Samtidigt visar Arbetsmiljöundersökningen att den upplevda stressen
i arbetslivet är relativt konstant över tid och att individer med mer övertid har lägre
sjukfrånvaro. Detsamma gäller ledarskapsfrågor, vars brister ofta nämns som
orsaker till dålig arbetsmiljö och höga sjuktal. Även här finns det belägg för att det
är en sanning med modifikation; stödet från chefer upplevs som stabilt över tid. 6 Att
personer som arbetar mer är mindre sjuka går ju stick i stäv med den allmänna
uppfattningen att mer ledigt skulle minska sjuktalen, eller att det är arbetsmiljön
som gör oss sjuka.
Tittar man på Munkedals kommun uppdelat efter anställningsform så hade
tillsvidareanställda en sjukfrånvaro på 9,81 procent, medan tidsbegränsade
anställningar hade en sjukfrånvaro på 26,6 procent. Det finns således inget samband
mellan tiden man vistas i arbetsmiljön och sjukfrånvaro.
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Sedan säger dessa siffror inget om vad de timanställda gör den tiden de inte arbetar,
eller om orsaken till att de är timanställda. Samma mönster ser man om man tittar
på hela Välfärdsförvaltningen, de anställda som arbetar flest timmar har inte den
högsta andelen sjukfrånvaro.
Sammanlagt för år 2019 var den ordinarie arbetstiden inom välfärdsförvaltningen
725 471 timmar, sjukfrånvaron uppgick till 72 412 timmar vilket motsvarar 9,98
procent. Fördelat på de olika avdelningarna så har avdelning Vård och Omsorg det
högsta antalet arbetstimmar 457 099, med en sjukfrånvaro på 9,61 procent, följt av
avdelning Stöd med 189 327 arbetstimmar med en sjukfrånvaro på 11,47 procent.
Avdelning IFO uppvisar en sjukfrånvaro på 8,43 procent och avdelning bistånd som
är placerad under Ledning välfärd tillsammans med övriga funktioner uppvisar en
sjukfrånvaro på 8,79 procent. Går man in och tittar på olika åldersgrupper syns heller
inget samband mellan arbetad tid och sjukfrånvaro, det vill säga sjukfrånvaron stiger
inte med antalet arbetade timmar.
SCB/Arbetsmiljöverket genomför årligen en Arbetsmarknadsundersökning, det är
Sveriges mest omfattande undersökning rörande arbetsmiljö som genomförts sedan
1991. Det framgår tydligt i undersökningen att den psyko-sociala arbetsmiljön inte
blir sämre när sjukfrånvaron stiger och den förändras inte till det bättre när
sjukfrånvaron sjunker. Det finns alltså ingen tydlig koppling mellan arbetsmiljö och
sjukfrånvaro på makronivå 7 . Arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö och det
är ett mycket viktigt arbete, men det räcker inte för att sänka sjukfrånvaron eftersom
frågan är komplex.
Uppgångar respektive nedgångar i arbetsmiljö och sjukfrånvaro tillskrivs olika
orsaker. När sjukfrånvaron stiger brukar företrädesvis orsaker relaterade till
arbetslivet/arbetsplatsen och då särskilt arbetsgivares bristfälliga arbetsmiljö- och
rehabiliteringsarbete lyftas fram i debatten. När sjukfrånvaron sjunker är det
däremot oftast helt andra parametrar som lyfts fram som förklaring.
Arbetsmiljöförbättringar, expansion av verksamheten, fler och bättre chefer, större
engagemang i rehabiliteringsarbetet, bättre företagshälsovård eller allmän minskad
press i arbetslivet pekades inte ut som huvudsakliga orsaker till att sjukfrånvaron
sjönk dramatiskt i kommuner och landsting mellan 2003 och 2010. Det omvända
gjordes dock i princip omedelbart då sjukfrånvaron började stiga efter 2010. Det är
problematiskt att uppgångar slentrianmässigt förklaras av brister inom just de
nämnda områdena 8, eftersom det inte verkar finnas något orsakssamband.
Som tidigare nämndes är det svårförklarligt att kvinnor är mer sjukskrivna än män.
Totalt sett så har kvinnor i kommuner och landsting högre sjukfrånvaro än män. En
aspekt som lyfts fram är bristen på jämställdhet, då kvinnor utför en större del av
hemarbetet. IFAU 9 menar att familjeansvaret är avgörande för kvinnors
sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som sjukfrånvaron mellan män
och kvinnor börjar skilja sig åt. En rad faktorer som sänker mödrars tröskel att vara
sjukfrånvarande identifieras; deltidsarbete, sämre inkomstutveckling och därmed
svagare anknytning till arbetet i kombination med ökat ansvar för obetalt hem- och
omsorgsarbete. Men här går forskningen till viss del isär, medan vissa pekar på en
högre belastning för kvinnor visar andra till skillnad från negativa konsekvenser,
positiva konsekvenser av att kombinera olika roller har hypoteser om att detta
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snarare skulle ha positiva effekter. Flera roller innebär flera källor till självrespekt,
stimulering, fördelar, social status och social identitet 10.
En viktig faktor som har fått ökad uppmärksamhet på senare år är det faktum att
yrken som innebär kontakt med andra människor, så kallade kontaktyrken, tenderar
att vara en riskfaktor för sjukfrånvaro. Yrkena kännetecknas av att de ofta är mer
psykiskt påfrestande och riskerar att få anställda att känna sig otillräckliga, stressade
och att de kan ha svårt att koppla bort tankar på jobbet under fritiden. Den typen av
känslor verkar uppstå lättare i kontakten med andra människor än i kontakten med
materiella ting. När personal inom kontaktyrken inte kan ge det bemötande de
upplever att brukare eller vårdtagare behöver kan känslan av att inte räcka till bli en
belastning. Det har kallats för samvetsstress och visat sig vara en betydelsefull
stressfaktor som ibland kan vara en av de bakomliggande orsakerna till psykisk
ohälsa. Det är sannolikt ungefär samma faktorer som å ena sidan gör yrkena
meningsfulla, spännande och givande som också gör dem påfrestande. Det gäller att
försöka minimera och hantera riskerna i kontaktyrken utan att samtidigt ta bort det
som känns engagerande och givande för många medarbetare. Omvårdande
yrkespersonligheter drar sig till den typ av yrken, men de är också den
personlighetstypen som tar upplever mest stress av den typen som beskrivs ovan 11.
Även män i kvinnodominerande verksamheter har relativt hög sjukfrånvaro.
Normer på arbetsplatsen och inställningar till sjukskrivning påverkar sjukfrånvaron.
Forskare kallar detta även för ”peer effects” (ungefär gruppeffekt eller kamrateffekt)
vilket innebär att vänner påverkar varandras beteende. Det finns åtskilliga aktuella
studier, både utländska och svenska, som pekar på att tendenser att använda olika
former av sociala ersättningar sprider sig bland närstående. Denna forskning belyser
bland annat i vilken grad som sjukskrivningar sprids genom social påverkan 12. Är det
accepterat på arbetsplatsen att sjukskriva sig så gör man det.
En intensiv medierapportering om till exempel stress och människor som drabbats
av utmattningsdepression kan också skapa oro och rädsla hos människor. Professorer
vid Stressforskningsinstitutet, Mats Lekander och Göran Kecklund, varnar för
destruktiva konsekvenser genom medias ofta alltför alarmistiska bild av samhälleliga
stressproblem. De menar att det finns goda skäl att anta att den oro man bidrar till
att sprida är skadlig. Stora befolkningsstudier tyder på att rädsla för stress är farligt
i sig (det vill säga ökar sambandet mellan långvarig stress och negativa hälsoutfall,
ett samband som för övrigt ofta är mindre än för många andra livsstilsfaktorer) och
att det är förknippat med ökade problem 13.
Ett annat viktigt mönster är att verksamheter med relativt låg utbildningsnivå bland
de anställda tenderar att ha högre sjukfrånvaro. Verksamheter inom kommunals
grupper sticker ut i detta sammanhang. Men man får ha i baktanken att tjänstemän
kan gå sjuka till jobbet, eller välja att arbeta hemma medan personer som arbetar
med att vårda andra varken kan välja att ta med arbete hem eller gå till sitt arbete
när de är sjuka. Sedan är en viktig skillnad också att det går att ta in en vikarie inom
det omvårdande yrket, det går inte att ta in en korttidsvikarie för en tjänsteman.

Sjukskrivning- Orsaker, konsekvenser och praxis SBU 2003 S. 80
Vägvisaren: planering för utbildning, yrke och karriär John L Holland 2002
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En mycket viktig aspekt som kommer att få större betydelse framöver när det gäller
sjukfrånvaro är kompetensförsörjningen. Både den korta och långa sjukfrånvaron har
stor inverkan på personalförsörjningen. Verksamheterna i kommuner, landsting och
regioner består i hög grad av kontaktyrken, vilket medför att korttidsfrånvaro oftare
måste ersättas än i verksamheter med yrken som inte arbetar med människor.
Arbetsgivarna behöver ha en beredskap för hur korttidsfrånvaro ska hanteras i
bemanningen med hjälp av vikarier och pooler etc. Bara sett till den sjukfrånvaro
som varar längre än 30 dagar, oavsett hel- eller deltid, genererade sjukfrånvaron
2016 ett bortfall av personal i kommunerna som motsvarade drygt 28 000
årsarbetare. I yrken med hög sjukfrånvaro är förstås bortfallet särskilt påtagligt.
Sjukfrånvaron bland undersköterskor motsvarade över 6 000 årsarbetare. 14
Den framtida personal- och kompetensförsörjningen kommer att ställas på sin spets
de närmaste åren. När kompetensförsörjningen är en så stor utmaning och
sjukfrånvaron samtidigt är relativt hög blir det tydligt att frågorna hör ihop.
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Sjukfrånvaron inom Välfärdsförvaltningen i Munkedal år 2019
Sjukfrv
Ord
arbtid, tim,
ack
Sjukfr tim > 59 dagar, ack ack
valt valt
Sjukfrv
valt kalenderår
kalenderår
kalenderår %, ack
Välfärdsförvaltningen

40 188

725 471

72 412

9,98%

Avdelning IFO

3 406

55 300

4 665

8,43%

Avdelning Stöd

14 038

189 327

21 710

11,47%

Arbetsmarknadsenheten 6 093

72 515

9 409

12,98%

LSS ass och kontakt

2 220

32 311

3 702

11,46%

LSS Socialpsykiatri

1 379

25 074

2 277

9,08%

84

10 897

156

1,43%

20 745

457 099

43 949

9,61%

Allégården

1 989

78 207

6 655

8,51%

Bemanningsenheten

3 431

28 764

7 970

27,71%

5 804

123

2,11%

11 390

4 207

36,94%

11 570

3 640

31,46%

Områdeschef stöd
Avdelning
Vård
Äldreomsorg

och

1. Bemanningsenheten
2. Poolen

3 431

3. Timanställda
Dinglegården

1 202

29 933

2 020

6,75%

Ekebacken

2 324

52 996

4 855

9,16%

Hemsjukvård

1 219

50 042

3 599

7,19%

Hemtjänst Centrum

3 149

32 805

4 503

13,73%

Hemtjänst Munkedal

469

39 299

2 800

7,12%

Hemtjänst Svarteborg

3 308

47 643

5 666

11,89%

Rehabenheten

305

17 423

743

4,26%

3 347

57 081

4 950

8,67%

22 907

190

0,83%

23 746

2 088

8,79%

Sörbygården
Vårdoch
ledning
Ledning välfärd

omsorg

2 000

Som nämnt tidigare så är välfärdsförvaltningens sammantagna sjukfrånvaro 9,98
procent, som det står i diagrammet så varierar den mellan avdelningar och enheter.
En frånvaro som ligger något högre än snittet för Munkedal i stort. Tjänstemännens
sjukfrånvaro är låg, på ledningsnivå är den inom vård och omsorg 0,87 procent och
inom stöd 1, 43 procent. Detta förklaras med att tjänstemännen dels är sjuka i
mindre utsträckning, dels med att de går till arbetet även om de är sjuka eller kan
välja att arbeta hemifrån. Man väljer att gå sjuk till arbetet för att sjukfrånvaro skapar
merarbete, det är ingen vikarie som kan täcka upp och när man kommer tillbaka så
hopar sig arbetsbördan.
Det är baspersonalens sjukfrånvaro som är hög. Inom baspersonalen är
sjukfrånvaron hos de tillsvidareanställda lägre än hos tidsbegränsade anställningar
med timavlöning. Vilket kan vara ett tecken på att man har mindre anknytning till
arbetsplatsen och känner mindre ansvar gentemot arbetsgruppen. Men det är svårt
att dra någon generell slutsats kring detta, i dagsläget är det oklart om det bedrivs
något aktivt arbete med timanställda ur ett arbetsgivarperspektiv. Det är svårt att
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sia om vad de timanställda gör utöver att vara timanställda i Munkedals kommun
som kan påverka sjukfrånvaron. Generellt skulle man kanske kunna ifrågasätta
vitsen med att föra sjukstatistik över anställda som är timavlönade, för att en siffra
redovisas som ordinarie arbetstid och sedan jämförs det med tiden de varit
frånvarande. Eftersom en timavlönad inte har någon ordinarie arbetstid, så är det
oklart hur detta beräknas och det behöver ses över hur mer exakt hur timmarna
redovisas.
Sett till tillsvidareanställd personal inom välfärdsförvaltningen så låg 2019 års
sjukfrånvaro på 9,81 procent. Som framgår i tabellen ovan så sticker
bemanningsenheten ut med en sjukfrånvaro 27,71 procent, denna fördelas enligt
ovan på tillsvidareanställd personal inom poolen på 36,94 procent och timanställda
31,46 procent. Den administrativa personalens sjukfrånvaro är låg (2,11%). Näst
intill samtlig sjukfrånvaro i poolen är långtidsfrånvaro.

Fördelningen mellan långtids- och korttidssjukfrånvaro

Välfärdsförvaltningen
varav
långtidssjukfrånvaro i %
Välfärdsförvaltningen
Avdelning IFO
Avdelning Stöd
Arbetsmarknadsenheten
LSS ass och kontakt
LSS Gruppboende
LSS Socialspykiatri
Boendestöd
LSS Socialpsykiatri
Områdeschef stöd
Avdelning Vård och Äldreomsorg
Allégården
Bemanningsenheten
Dinglegården
Ekebacken
Hemsjukvård
Hemtjänst Centrum
Hemtjänst Munkedal
Hemtjänst Svarteborg
Rehabenheten
Sörbygården
Ledning välfärd

55,49%
73,01%
64,66%
64,75%
59,96%
69,09%
60,56%
40,27%
69,91%
53,84%
47,20%
29,88%
43,04%
59,50%
47,86%
33,87%
69,93%
16,75%
58,38%
41,04%
67,61%
95,78%

varav korttidssjukfrånvaro i
%

44,51%
26,99%
35,34%
35,25%
40,04%
30,91%
39,44%
59,73%
30,09%
46,16%
52,80%
70,12%
59,96%
40,50%
52,14%
66,13%
30,07%
83,25%
41,62%
58,96%
32,39%
4,22%

Sjukfrv %, ack
9,98%
8,43%
11,47%
12,98%
11,46%
12,71%
9,08%
7,15%
10,36%
1,43%
9,61%
8,51%
27,71%
6,75%
9,16%
7,19%
13,73%
7,12%
11,89%
4,26%
8,67%
0,83%

De enheter som har högst ackumulerad sjukfrånvaro har också högst
långtidssjukfrånvaro, eftersom sjukfrånvaron beräknas i timmar. De enheterna med
lägre sammantagen procentuell sjukfrånvaro har högre korttidssjukfrånvaro.
Långtidssjukfrånvaro indikerar bakomliggande sjukdomar, rehabilitering efter
operationer eller liknande som anledning till sjukfrånvaron. Här finns ett läkarintyg
med en diagnos. För att rehabilitera personer tillbaka till arbete krävs vissa insatser
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och det finns forskning som visar att ju längre en person är borta, desto längre dröjer
det att komma tillbaka till arbete igen. Här läggs resurser på att dels upprätthålla
kontakten med arbetsgivaren under tiden som sjukskrivning pågår, dels att anpassa
arbetsplatsen vid en återgång i arbete. Denna typ av sjukfrånvaro ställer krav på att
en vikarie sätts in under en längre period.
Hög korttids sjukfrånvaro på 5-6 sjukdomstillfällen på ett år kan vara en
varningssignal. Särskilt om arbetstagaren anger en så kallad diffus orsak, som till
exempel huvudvärk, magont, sömnproblem kan vara en varning. Här behöver
förvaltningen göra en djupare genomgång tillsammans med HR avdelningen.
Någon speciell åldersrelaterad skillnad kan inte hittas i statistiken.

Sjukfrånvaro
fördelat efter ålder
Organisation:
Välfärdsförvaltningen
Åldersintervall

Sjukfr tim > 59 dagar, ack valt
kalenderår

Ord arbtid, ack valt
kalenderår

Sjukfrv tim, ack valt
kalenderår

Sjukfrv %,
ack

40 188

725 471

72 412

9,98%

<=29

2 878

74 478

8 065

10,83%

30-39

6 360

136 865

12 004

8,77%

40-49

7 999

168 583

15 680

9,30%

50-55

8 091

123 497

13 632

11,04%

>=56

14 860

222 048

23 032

10,37%

65-67

84

11 081

469

4,23%

På en förvaltningsövergripande nivå kan man se vissa mönster, men dessa syns inte
som en generell trend på enhetsnivå, utan varierar från enhet till enhet.

Vad kan förvaltningen göra för att sänka sjuktalen
Den OSA enkät som går ut till alla personal visar en positiv bild av ledarskap,
arbetsmiljö, stressnivå och kollegor. På enhetsnivå kan man dock se att de anställda
anger något lägre värden när det kommer till ledarskap på enheter med högre
sjukfrånvaro. Här behöver avdelningscheferna tillsammans med personalenheten
arbeta med ledarskapet. Det är dock inga signifikanta skillnader, men något lägre
värden.
Enligt HR -avdelningen och enhetschefer så anger personer som de samtalat med
kring sjukfrånvaro ofta en kombination av påfrestande privatliv i kombination med
arbete. Enligt HR så blir det ofta den förklaring som enhetschefen får till sig, medan
när företagshälsovården gör sin kartläggning så kan också arbetsrelaterade faktorer
komma fram. De arbetsrelaterade faktorerna går att hitta lösningar för, men då gäller
det att dessa också blir tydliga. Enhetscheferna behöver få bättre kunskap om vilka
verktyg de har tillgå gällande detta.
HR-avdelningen för samtal med enhetscheferna om sjukfrånvaro. Det finns inbyggda
funktioner i Heroma som flaggar för de individer som är i riskzonen och enligt rutin
så ska samtal ske med dessa. Enligt HR-avdelningen så är det ingen prioriterar frågan
vissa enhetschefer, eller så tycker man att man gjort det man kunnat och fört samtal
med arbetstagaren. Det kan gå till så att HR påtalar att sjuktalen är höga,
enhetschefen pratar med arbetstagaren om orsaken, men att arbetstagaren inte
nämner de orsaker som rör arbetsmiljön för chefen, utan istället påtalar att det är
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mycket på hemmaplan som gör att man inte orkar. Arbetstagaren uppger i de flesta
samtal enligt HR-avdelningen att det är en kombination av något medicinskt och ett
krävande privatlivet, tex. att man vårdar en partner, har barn med speciella behov
eller andra privata faktorer som leder till frånvaro. Här skulle det möjligen gå att
stötta upp arbetstagaren bättre på arbetsplatsen, för arbetet går också att se som
en återhämtning eller paus från den belastande hemmiljön.

En viktig pusselbit i att sänka sjuktalen kan vara belysa frågan mer och se över
rutinen vid sjukfrånvaro och se till att den efterlevs. HR-avdelningen har en stor
verktygslåda att ta till när det gäller att förebygga och sänka sjukfrånvaro, men det
är inte alltid som tillexempel företagshälsovården kopplas in. I princip så utnyttjas
inte utbudet av verktyg i den utsträckning som är möjlig.
På sikt så förväntas Heltidsresan, heltid som norm sänka sjuktalen. Eftersom det
finns ett sammanhang mellan lägre arbetstid och högre sjukfrånvaro. Detta kanske
kan förklaras med att en deltidsarbetande arbetstagaren inte har samma anknytning
till arbetsplatsen som en person som arbetar heltid. Även implementeringen av
arbetsmetoden IBIC 15 kan ha effekt på sjuktalen, beroende på hur arbetet efter
införandet organiseras. Vissa kommuner, till exempel Lund har sänkt sina sjuktal
något efter implementering av IBIC.
Simrishamn är den kommun som har lägst sjuktal, under 2018 motsvarade
sjukfrånvaron i Simrishamn 4 procent av arbetstiden. För andra året i rad blev
Simrishamn därmed den kommun i Sverige som har friskast anställda. Här uppger
personalchefen att det inte varit någon jättesatsning utan mer ett ”många bäckar
små” arbete som sänkt sjuktalen. I Simrishamn så ser man att cheferna spelar en
nyckelroll och är noga med att cheferna ska få återkommande utbildning. Alla chefer
utbildas till exempel i arbetsrätt och arbetsmiljö. Årets utbildningar har också handlat
om konflikthantering och svåra samtal. Gott ledarskap betyder mer för hur de
anställda mår än yttre, mer lättåtkomliga faktorer, anser Helena Strandberg. En
annan viktig faktor som Simrishamn anger är en nära samverkan med facken och
Försäkringskassan. Simrishamn har även jobbat mycket med rätten till heltid, alla
har en heltidsanställning i botten, vilket ger trygghet. En gång om året får man sedan
välja hur mycket man faktiskt vill jobba. För de anställda inom vård, omsorg och LSS
– grupper där sjukfrånvaron brukar vara hög – har kommunen och Kommunal
tecknat ett lokalt avtal om en arbetstidsmodell som bygger på årsarbetstid. Den
anställda ska arbeta ett visst antal timmar per år, men har viss frihet att styra sin
arbetstid. Man ser att frihet att påverka sitt arbete och sin arbetstid är gynnsam för
ett hållbart arbetsliv, säger Helena Strandberg. För de anställda vid socialtjänsten
fanns ett år en hälsocoach, som gav stöd i fråga om kost och motion och man
diskuterade den enskildes eget ansvar för sin hälsa.

För att sänka sjuktalen så behöver välfärdsförvaltningen och Munkedals kommun ta
ett helhetsgrepp. För att verkligen få en bild av vad som är bakomliggande orsakar
till sjuktalen behöver förvaltningen göra en ordentlig genomlysning på individnivå i
samarbete med HR-avdelningen. Enligt den arbetsmiljöpolicy som fullmäktige antagit
Individens behov i centrum. Implementeras i samband med införandet av det nya
verksamhetssystemet Combine.
15
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så är målet att sänka sjukfrånvaron till 5 % år 2022, så detta är ett omfattande
arbete som behöver ske i samverkan mellan förvaltningen och HR-avdelningen,
samtidigt som heltidsresan faktiskt påbörjas.

Wivi-Anne Wiedemann
Verksamhetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

§ 128

Dnr 2020-000109

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Forts. § 128
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-20
§ 30

Dnr VFN 2020–50

Uppdrag från kommunfullmäktige – Översyn och analys av
dokumentationskrav
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och
utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag.
I samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av kraven och
även ifrågasätta dagens tillämpning.
Myndighetsutövningen hos Individ- och familjeomsorg och Bistånd tillämpar de
riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram gällande dokumentation och
handläggning. Kontroll av dokumentationen sker två till fyra gånger per år för
varje handläggare. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort
granskningar av dokumentationen följer de socialstyrelsens rekommendationer,
deras bedömning har varit att dokumentationen i Munkedals kommun är bra,
dock kan det i vissa fall behövas dokumenteras mer då det handläggarna faktiskt
utfört är mer än det som kan utläsas i akt.
Förvaltningen redovisar områden där lagstyrda dokumentationskrav kan
förenklas genom digitala lösningar och andra åtgärder, så som;
nytt verksamhetssystem, taligenkänning, Barnsam, administrativt stöd,
resurser vid implementering av nytt system samt BBIC (barnets behov i
centrum), processvägledning för utförarna kring dokumentation, tätare
uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation och en App till telefonen för
dokumentation.
Enligt särskilda konsekvensbeskrivningar görs bedömningen:
att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer en kostnad
som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det i förlängningen
leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en bättre arbetsmiljö och det
bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.
Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet bättre kan
komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är igenkännbart för barn.
Beslutsunderlag
Avdelningschef IFO/Stöd och förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-09

Förvaltningens förslag till beslut
*

Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2020-05-20
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av
dokumentationskrav i välfärdsförvaltningen.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef välfärd
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 884692
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2020-03-09

Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2020-50

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Clarie Engström
Avdelningschef
Välfärdsförvaltningen

Uppdrag från kommunfullmäktige - översyn av
dokumentationskrav
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna översynen av dokumentationskrav i
välfärdsförvaltningen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 132 att barn- och utbildningsnämnden
och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan uppfyllas på
ett mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta arbete skall särskilt fokus
läggas på analys av kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning.
Myndighetsutövningen på IFO och Bistånd tillämpar de riktlinjer som Socialstyrelsen
tagit fram gällande dokumentation och handläggning. Kontroll av dokumentationen
sker två till fyra gånger per år för varje handläggare. När IVO har gjort granskningar
av dokumentationen följer de socialstyrelsens rekommendationer, deras bedömning
har varit att dokumentationen är bra, dock kan det i vissa fall behövas dokumenteras
mer då det handläggarna faktiskt utfört är mer än det som kan utläsas i akt.
Verksamhetssystemet Magna Cura är ett tidskrävande system. Hösten 2020 till
2021 övergår förvaltningen i det nya systemet Combine. Förhoppningen är
att Combine ska underlätta processförfarandet av dokumentationen. Många gånger
skrivs uppgifterna på dubbla ställen eftersom programmen inte är kompatibla med
varandra vid vissa utredningar, ex ASI, FREDA, ADAD, samt dokumentation från
andra myndigheter. Dokument ska kunna skannas in, vilket ska vara möjligt i det
nya verksamhetssystemet. Som det är idag måste dokument skrivas av för att föras
in i journaler. Att digitalisera ansökan om försörjningsstöd samt att kunna ha en
digital brevlåda skall vara möjligt i det nya systemet och det skulle effektivisera
dokumentationen.
Implementeringen av både Combine och IBIC som skall ske under 2020 för
biståndsenheten samt verksamheterna för vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri
behöver resurser för att skapa trygg personal så väl i handhavandet som i utförandet
så kommer mycket vara vunnen på sikt i att göra det tidseffektivt, det leder till
minskad tid i dokumentation och framförallt att den blir genomförd. Vi behöver ta
fram ett gemensamt material för att förenkla för nya användare. Vid granskning av
utförarnas dokumentation i verksamheterna har vi sett att det finns ett behov av en
tydlig processvägledning när verksamheterna ska dokumentera ex. inkommande av
nytt beslut, när genomförandeplanen är upprättad, reviderad etc.
För de personalgrupper som är rörliga, dvs kör mellan brukare är en effektivisering
att möjliggöra för dessa att dokumentation kan göras via en app i telefonen för att
effektivisera och underlätta. Då kan tex även genomförandeplaner dokumenteras
redan i hemmet vid samtal med brukaren.
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Handläggarna i våra olika verksamheter dokumenterar mycket och en digital lösning
med taligenkänning till varje handläggare hade varit tidseffektivt och skapat en
sundare arbetsmiljö då den avlastar axlar. I dagsläget finns det en taligenkänning på
IFO och en inom hemsjukvården och vi ser över gemensam upphandling med andra
kommuner för att få ner kostnaden så vi skulle kunna ha fler.
När det gäller samtal med barn ser vi över att kunna använda ett digitalt
samtalsverktyg (Barnsam) för att barnet själv skall svara på frågorna genom att fylla
i glada-ledsna ansikten på en surfplatta. Det kan bli både tidseffektivt samt ha högre
kvalitet på samtalet plus att verktyget används till att utvärdera insatsen. Det finns
ett krav på enskilt samtal med placerade barn var tredje månad och detta kravet
uppnår vi till idag.
Administrativt stöd till socialsekreterarna är tidsbesparande. Det är mycket
administrativt arbete som skulle kunna hanteras av en administratör för att frigöra
tid för socialsekreterarna. Exempelvis insortering i akterna, till arkiv, samt hantering
av begärda handlingar.
Mer tidseffektiv dokumentation genom:
Nytt verksamhetssystem
Taligenkänning
Barnsam
Administrativt stöd
Resurser vid implementering av nytt system samt BBIC
Processvägledning för utförarna kring dokumentation
Tätare uppföljning i alla verksamheter kring dokumentation
App till telefonen för dokumentation

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Att välja digitala verktyg för att effektivisera dokumentation kommer med en
kostnad som konsekvens, likaså att ha administrativt stöd. Dock kan det i
förlängningen leda till ett effektivare arbete, att medarbetare får en bättre
arbetsmiljö och det bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.
Barnkonventionen
Att använda ”Barnsam” ses i linje med Barnkonventionen då barnet kan bättre
komma till tals i barnsamtalen och att fylla i ansikten är igenkännbart för barn.
Inga ytterligare konsekvenser
Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef
Avdelningschef Individ- och familjeomsorg
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Dnr 2020-000111

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-05-20
§ 31

Dnr VFN 2020–52

Uppdrag från kommunfullmäktige – Översyn och resursoptimering av
arbetsuppgifter
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga förvaltningar
kritiskt skall granska respektive organisation för att identifiera arbetsuppgifter
som kan förenklas eller elimineras. Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna
som Munkedals kommun står inför och som innebär att förvaltningarnas arbete
bedrivs effektivt och med bibehållen kvalitet.
Välfärdsförvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter som
kan förenklas och elimineras. Flera processer är igång och syftar till att skapa en
mer effektiv verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela
året och som skall bidra till att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.
Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp av
digitala lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och för att lösa
delar av kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade statsbidrag samt
ansöka om projektmedel.
Förvaltningen har identifierat och redovisar arbetsuppgifter som har
eliminerats/förenklats eller som kan elimineras/förenklas i framtiden.
Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det kan vara
kostnadsminskning, men man ska beakta att licenskostnader för digitala system,
moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till höga kostnader.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-03-05
Förvaltningens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller
elimineras.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
*
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Välfärdsförvaltningens
redovisning av identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller
elimineras.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen
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Uppdrag från kommunfullmäktige – granskning av
organisationen för identifiering av arbetsuppgifter i syfte att
resursoptimera
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna välfärdsförvaltningens redovisning av
identifikation av arbetsuppgifter som kan förenklas eller elimineras.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 § 135 att samtliga förvaltningar kritiskt
skall granska respektive organisation för att identifiera arbetsuppgifter som kan
förenklas eller elimineras.
Bakgrunden är de ekonomiska utmaningarna som Munkedals kommun står inför och
som innebär att förvaltningarnas arbete bedrivs effektivt och med bibehållen kvalitet.
Förvaltningen arbetar löpande med att identifiera arbetsuppgifter som kan förenklas
och elimineras. Flera processer är igång och syftar till att skapa en mer effektiv
verksamhet. Det är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela året och som skall
bidra till att skapa en mer kostnadseffektiv organisation.
Flera av de arbetsuppgifter som identifierats kan verkställas med hjälp av digitala
lösningar. Digitala lösningar fordrar ekonomiska resurser och för att lösa delar av
kostnaden ämnar förvaltningen att söka riktade statsbidrag samt ansöka om
projektmedel.
Förvaltningen har identifierat följande arbetsuppgifter som har eliminerats/förenklats
eller som kan elimineras/förenklas i framtiden.
Identifierade arbetsuppgifter som kan elimineras förenklas och tänkta
lösningar
Nattkameror – används för tillsyn av vårdtagare inom hemtjänst. Med hjälp av
kameror så störs inte den enskildes nattsömn samtidigt som tryggheten säkras. Här
finns även en stor miljövinst samt en vinst vad gäller arbetstid.
Inköp av matvaror till brukare inom hemtjänst – sker idag av hemtjänstpersonal
igenom fysiska besök i butik. Det är en tidskrävande insats. En dialog pågår med
handlarna i Munkedals kommun för att hitta en digital lösning för varudistribution.
Det utreds om insatsen kan utföras som en servicetjänst av personal inom
Jobcentrum/AME
Servicetjänster – Utbildad personal inom vård och omsorg sköter idag tvättning och
städning. Det bedöms som enklare arbetsuppgifter som kan utföras av en annan
yrkeskategori utan undersköterskeutbildning. Utredning pågår och ett pilotprojekt är
påbörjat gällande städning i en hemtjänstgrupp.
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Laga mat i hemmet – Idag lagar utbildade undersköterskor mat i hemmet hos den
enskilde inom hemtjänsten. Det är en arbetsuppgift som kan elimineras genom
matleverans. Dialog kring lösningar kommer att starta under arbetet med
kvalitetsnivåerna.
Phoniro – digitala lås – nyckelfri hemtjänst – En verksamhet som pågår och som
innebär att personalen inom hemtjänst inte ska hantera nycklar. Det innebär att
personal inte behöver åka och hämta nycklar på kontoret mellan varje besök och vid
larm från vårdtagaren.
Internfaktuering – idag skickas internfakturor skriftligen och via internposten. Detta
bör ske digitalt
Dokumentation i verksamheten – En effektivisering är att dokumentera via
taligenkänning. Det har prövats inom IFO och inom HSL med ett positivt resultat.
Dokumentation kan även underlättas genom appar i vårdpersonalens mobiltelefon.
Här pågår en utredning i dialog med leverantören.
Ciceron – förenklar och effektiviserar
Personlig assistans – Verksamheten behöver idag redovisa arbetad tid till
Försäkringskassan för att få ersättning. Det här sker manuellt och är tidskrävande.
Idag pågår ett arbete med att få till stånd en digital redovisning.
Kvittohantering – samtliga kvitton för tankning av Välfärdsförvaltningens bilar går till
administratör för en manuell handläggning. Det har varit en tidskrävande
arbetsuppgift. Den har nu eliminerats genom en digital lösning.
Rekrytering – Bemanningsenheten kan använda sig av en digital tjänst – utredning
pågår
Läkemedelsdelegation – Testet för utbildning i läkemedelsdelegation har förenklats
och sker nu digitalt- Tidigare hanterades testet manuellt av sjuksköterskor.
Avgiftshandläggning – Identifierad arbetsuppgift som bör kunna förenklas digitalt –
vidare utredning behövs
Färdtjänstansökan - Identifierad arbetsuppgift som bör kunna förenklas digitalt –
vidare utredning behövs
Ansökan försörjningsstöd - Det pågår ett projekt för att införa en digital ansökan
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Genom att eliminera eller förenkla arbetsuppgifter är slutsatsen att det kan vara
kostnadsminskning. Men att beakta är att licenskostnader för digitala system,
moduler till dessa samt digital utrustning uppgår till höga kostnader.

Catarina Dunghed
Förvaltningschef
Välfärd

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till:
Förvaltningschef välfärdsförvaltningen
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